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    بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        الفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابع
        �رخي ا�و� العباسـية�رخي ا�و� العباسـية�رخي ا�و� العباسـية�رخي ا�و� العباسـية

))))٣٣٣٣((((        
الشـيعة والقومية واحلمك الشـيعة والقومية واحلمك الشـيعة والقومية واحلمك الشـيعة والقومية واحلمك : : : :  تمتثل يف ٔاربعة ٔاشـياء تمتثل يف ٔاربعة ٔاشـياء تمتثل يف ٔاربعة ٔاشـياء تمتثل يف ٔاربعة ٔاشـياءلهالهالهالهااااامقدمة عن ا�و� العباسـية ؤاحو مقدمة عن ا�و� العباسـية ؤاحو مقدمة عن ا�و� العباسـية ؤاحو مقدمة عن ا�و� العباسـية ؤاحو 

        ....العسكرية والرتفالعسكرية والرتفالعسكرية والرتفالعسكرية والرتف

بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل ٔارشف املرسلني نبينا محمد وعىل آ; بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل ٔارشف املرسلني نبينا محمد وعىل آ; بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل ٔارشف املرسلني نبينا محمد وعىل آ; بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل ٔارشف املرسلني نبينا محمد وعىل آ; 
        ....وحصبه ٔامجعنيوحصبه ٔامجعنيوحصبه ٔامجعنيوحصبه ٔامجعني

 نواصل رشح كتاب التارخي إالساليم يف عهد ا�و� العباسـية، وكنا قد  نواصل رشح كتاب التارخي إالساليم يف عهد ا�و� العباسـية، وكنا قد  نواصل رشح كتاب التارخي إالساليم يف عهد ا�و� العباسـية، وكنا قد  نواصل رشح كتاب التارخي إالساليم يف عهد ا�و� العباسـية، وكنا قد ::::مث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعد
تلكمنا يف املرات السابقة عن دور الشـيعة يف تشويه �رخي بين العباس، وهو نفس تلكمنا يف املرات السابقة عن دور الشـيعة يف تشويه �رخي بين العباس، وهو نفس تلكمنا يف املرات السابقة عن دور الشـيعة يف تشويه �رخي بين العباس، وهو نفس تلكمنا يف املرات السابقة عن دور الشـيعة يف تشويه �رخي بين العباس، وهو نفس 
ا�ور اmي معلوه يف تغري صفحات بين ٔامية eالشرتاك مع العباســيني خـصوم بـين ا�ور اmي معلوه يف تغري صفحات بين ٔامية eالشرتاك مع العباســيني خـصوم بـين ا�ور اmي معلوه يف تغري صفحات بين ٔامية eالشرتاك مع العباســيني خـصوم بـين ا�ور اmي معلوه يف تغري صفحات بين ٔامية eالشرتاك مع العباســيني خـصوم بـين 

        ::::ٔامية السـياسـيني، ذكرo ٔانٔامية السـياسـيني، ذكرo ٔانٔامية السـياسـيني، ذكرo ٔانٔامية السـياسـيني، ذكرo ٔان

�        .... عىل ا�رس السابق عىل ا�رس السابق عىل ا�رس السابق عىل ا�رس السابقٕاطال�ٕاطال�ٕاطال�ٕاطال

        : : : :  ٔامه ما ميزي ا�و� العباسـية ويف �رخيها ٔاربع نقاط ٔامه ما ميزي ا�و� العباسـية ويف �رخيها ٔاربع نقاط ٔامه ما ميزي ا�و� العباسـية ويف �رخيها ٔاربع نقاط ٔامه ما ميزي ا�و� العباسـية ويف �رخيها ٔاربع نقاط

        . . . .  الشـيعة واحلراكت الباطنية الشـيعة واحلراكت الباطنية الشـيعة واحلراكت الباطنية الشـيعة واحلراكت الباطنية::::ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 

        . . . .  سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و� سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و� سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و� سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�::::}نًيا}نًيا}نًيا}نًيا

        . . . .  العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها::::}لثًا}لثًا}لثًا}لثًا

        . . . .  املظاهر احلضارية املادية املظاهر احلضارية املادية املظاهر احلضارية املادية املظاهر احلضارية املادية::::رابًعارابًعارابًعارابًعا

وقلنـا وقلنـا وقلنـا وقلنـا : : : : ل عن الشـيعة واحلراكت الباطنيـةل عن الشـيعة واحلراكت الباطنيـةل عن الشـيعة واحلراكت الباطنيـةل عن الشـيعة واحلراكت الباطنيـةوتلكمنا يف املرة السابقة بيشء من التفصيوتلكمنا يف املرة السابقة بيشء من التفصيوتلكمنا يف املرة السابقة بيشء من التفصيوتلكمنا يف املرة السابقة بيشء من التفصي

 نظرة احـرتام وتقـدير واكن لهـذه  نظرة احـرتام وتقـدير واكن لهـذه  نظرة احـرتام وتقـدير واكن لهـذه  نظرة احـرتام وتقـدير واكن لهـذه ����ٕان املسلمني ينظرون ٕاىل آل بيت رسول هللا ٕان املسلمني ينظرون ٕاىل آل بيت رسول هللا ٕان املسلمني ينظرون ٕاىل آل بيت رسول هللا ٕان املسلمني ينظرون ٕاىل آل بيت رسول هللا 
النظرة ٔاثر كبري يف احلياة السـياسـية عامة وقلنا ٕان آل البيت ينحرصون يف ٔابناء ٔايب النظرة ٔاثر كبري يف احلياة السـياسـية عامة وقلنا ٕان آل البيت ينحرصون يف ٔابناء ٔايب النظرة ٔاثر كبري يف احلياة السـياسـية عامة وقلنا ٕان آل البيت ينحرصون يف ٔابناء ٔايب النظرة ٔاثر كبري يف احلياة السـياسـية عامة وقلنا ٕان آل البيت ينحرصون يف ٔابناء ٔايب 

، ويف آل ، ويف آل ، ويف آل ، ويف آل ���� اmيــن ٔاســلموا ومه عــيل وجعفــر وعقيــل  اmيــن ٔاســلموا ومه عــيل وجعفــر وعقيــل  اmيــن ٔاســلموا ومه عــيل وجعفــر وعقيــل  اmيــن ٔاســلموا ومه عــيل وجعفــر وعقيــل ����طالــب مع رســول هللا طالــب مع رســول هللا طالــب مع رســول هللا طالــب مع رســول هللا 
        .... مع رسول هللا مع رسول هللا مع رسول هللا مع رسول هللالعباسالعباسالعباسالعباس
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        . . . . ���� ٕاذن ٔابناء ٔايب طالب ويف آل العباس بن عبد املطلب مع الرسول  ٕاذن ٔابناء ٔايب طالب ويف آل العباس بن عبد املطلب مع الرسول  ٕاذن ٔابناء ٔايب طالب ويف آل العباس بن عبد املطلب مع الرسول  ٕاذن ٔابناء ٔايب طالب ويف آل العباس بن عبد املطلب مع الرسول 

ريض ريض ريض ريض ----وقلنا الشـيعة حيرصوا أالمر يف عيل بن ٔايب طالب ؤابنائه فقط مـن فاطمـة وقلنا الشـيعة حيرصوا أالمر يف عيل بن ٔايب طالب ؤابنائه فقط مـن فاطمـة وقلنا الشـيعة حيرصوا أالمر يف عيل بن ٔايب طالب ؤابنائه فقط مـن فاطمـة وقلنا الشـيعة حيرصوا أالمر يف عيل بن ٔايب طالب ؤابنائه فقط مـن فاطمـة 
        . . . . ----صىل هللا عليه وآ; وسملصىل هللا عليه وآ; وسملصىل هللا عليه وآ; وسملصىل هللا عليه وآ; وسمل---- بنت رسول هللا  بنت رسول هللا  بنت رسول هللا  بنت رسول هللا ----هللا عهناهللا عهناهللا عهناهللا عهنا

        ::::ةةةة الشـيعة واحلراكت الباطنية ودورها يف ا�و� العباسـي الشـيعة واحلراكت الباطنية ودورها يف ا�و� العباسـي الشـيعة واحلراكت الباطنية ودورها يف ا�و� العباسـي الشـيعة واحلراكت الباطنية ودورها يف ا�و� العباسـيبدايةبدايةبدايةبداية

القصة تبدٔا يف مسأ� الـشـيعة واحلـراكت الباطنيـة ودورهـا يف ا�و� العباســية ٕان القصة تبدٔا يف مسأ� الـشـيعة واحلـراكت الباطنيـة ودورهـا يف ا�و� العباســية ٕان القصة تبدٔا يف مسأ� الـشـيعة واحلـراكت الباطنيـة ودورهـا يف ا�و� العباســية ٕان القصة تبدٔا يف مسأ� الـشـيعة واحلـراكت الباطنيـة ودورهـا يف ا�و� العباســية ٕان 
ا�و� العباسـية قامت بعد ا�و� أالموية، مؤسس ا�و� العباســية هـو عبـد هللا ا�و� العباسـية قامت بعد ا�و� أالموية، مؤسس ا�و� العباســية هـو عبـد هللا ا�و� العباسـية قامت بعد ا�و� أالموية، مؤسس ا�و� العباســية هـو عبـد هللا ا�و� العباسـية قامت بعد ا�و� أالموية، مؤسس ا�و� العباســية هـو عبـد هللا 
السفاح، اmي هو عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، ســيدo عبـد السفاح، اmي هو عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، ســيدo عبـد السفاح، اmي هو عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، ســيدo عبـد السفاح، اmي هو عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، ســيدo عبـد 

        . . . . هللا بن عباس جد عبد هللا هذاهللا بن عباس جد عبد هللا هذاهللا بن عباس جد عبد هللا هذاهللا بن عباس جد عبد هللا هذا

و� أالموية بين ٔامية هؤالء الشـيعة يريدون ٔان يكون احلمك يف ٔابنـاء مـن؟ عـيل و� أالموية بين ٔامية هؤالء الشـيعة يريدون ٔان يكون احلمك يف ٔابنـاء مـن؟ عـيل و� أالموية بين ٔامية هؤالء الشـيعة يريدون ٔان يكون احلمك يف ٔابنـاء مـن؟ عـيل و� أالموية بين ٔامية هؤالء الشـيعة يريدون ٔان يكون احلمك يف ٔابنـاء مـن؟ عـيل ا�ا�ا�ا�
و� ٔامويـة يف اعتقـاد الـشـيعة و� ٔامويـة يف اعتقـاد الـشـيعة و� ٔامويـة يف اعتقـاد الـشـيعة و� ٔامويـة يف اعتقـاد الـشـيعة ا�ا�ا�ا�    ٔانٔانٔانٔان، ، ، ، ررررو و و و  أالمـ أالمـ أالمـ أالمـتسريتسريتسريتسري كيف  كيف  كيف  كيف بن ٔايب طالب، يبقى ٕاذنبن ٔايب طالب، يبقى ٕاذنبن ٔايب طالب، يبقى ٕاذنبن ٔايب طالب، يبقى ٕاذن

ٔاخذت اخلالفة من آل ٔايب طالب مـن احلـسن بـن عـيل بـن ٔايب طالـب، فاحلـسن ٔاخذت اخلالفة من آل ٔايب طالب مـن احلـسن بـن عـيل بـن ٔايب طالـب، فاحلـسن ٔاخذت اخلالفة من آل ٔايب طالب مـن احلـسن بـن عـيل بـن ٔايب طالـب، فاحلـسن ٔاخذت اخلالفة من آل ٔايب طالب مـن احلـسن بـن عـيل بـن ٔايب طالـب، فاحلـسن 
----٤١٤١٤١٤١من ســنة من ســنة من ســنة من ســنة  ٔاميـة، ٔاميـة، ٔاميـة، ٔاميـة،ينينينينٕاىل بـٕاىل بـٕاىل بـٕاىل بـتنازل ملعاوية، يبقـى ٔ¤ن اخلالفـة ختـصهم مث انتقلـت تنازل ملعاوية، يبقـى ٔ¤ن اخلالفـة ختـصهم مث انتقلـت تنازل ملعاوية، يبقـى ٔ¤ن اخلالفـة ختـصهم مث انتقلـت تنازل ملعاوية، يبقـى ٔ¤ن اخلالفـة ختـصهم مث انتقلـت 

 سـنة ترجع ملن عىل اعتقـادمه؟ ترجـع  سـنة ترجع ملن عىل اعتقـادمه؟ ترجـع  سـنة ترجع ملن عىل اعتقـادمه؟ ترجـع  سـنة ترجع ملن عىل اعتقـادمه؟ ترجـع ٩٢٩٢٩٢٩٢ سـنة ا�و� أالموية، بعد  سـنة ا�و� أالموية، بعد  سـنة ا�و� أالموية، بعد  سـنة ا�و� أالموية، بعد ٩٢٩٢٩٢٩٢هـ، هـ، هـ، هـ، ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢
ٔاليب طالب، ترجع ٔالحد من ٔاحفاد سـيدo عيل، لكهنا تنتقـل ٕاىل طائفـة ٔاخـرى مه ٔاليب طالب، ترجع ٔالحد من ٔاحفاد سـيدo عيل، لكهنا تنتقـل ٕاىل طائفـة ٔاخـرى مه ٔاليب طالب، ترجع ٔالحد من ٔاحفاد سـيدo عيل، لكهنا تنتقـل ٕاىل طائفـة ٔاخـرى مه ٔاليب طالب، ترجع ٔالحد من ٔاحفاد سـيدo عيل، لكهنا تنتقـل ٕاىل طائفـة ٔاخـرى مه 

 عبد هللا بـن عبـاس بـن املطلـب وهـو ابـن مع  عبد هللا بـن عبـاس بـن املطلـب وهـو ابـن مع  عبد هللا بـن عبـاس بـن املطلـب وهـو ابـن مع  عبد هللا بـن عبـاس بـن املطلـب وهـو ابـن مع ٔاؤاؤاؤاؤاحفاء العباس بن عبد املطلب، ٔاحفاء العباس بن عبد املطلب، ٔاحفاء العباس بن عبد املطلب، ٔاحفاء العباس بن عبد املطلب، 
مل يرق هذا أالمر للشـيعة، يعين كيف يكـون اخلليفـة مل يرق هذا أالمر للشـيعة، يعين كيف يكـون اخلليفـة مل يرق هذا أالمر للشـيعة، يعين كيف يكـون اخلليفـة مل يرق هذا أالمر للشـيعة، يعين كيف يكـون اخلليفـة سـيدo عيل بن ٔايب طالب، فسـيدo عيل بن ٔايب طالب، فسـيدo عيل بن ٔايب طالب، فسـيدo عيل بن ٔايب طالب، ف

 ليظـل احلـمك يف بـين  ليظـل احلـمك يف بـين  ليظـل احلـمك يف بـين  ليظـل احلـمك يف بـين ����هو احلسن بن عيل بن ٔايب طالب مث يتنـازل ٕاىل معاويـة هو احلسن بن عيل بن ٔايب طالب مث يتنـازل ٕاىل معاويـة هو احلسن بن عيل بن ٔايب طالب مث يتنـازل ٕاىل معاويـة هو احلسن بن عيل بن ٔايب طالب مث يتنـازل ٕاىل معاويـة 
 عاًما مث ال يعود ٕالينا بل ينتقل ٕاىل فرقة ٔاخرى وٕان اكنوا ٔابناء معومتنـا ٕاال  عاًما مث ال يعود ٕالينا بل ينتقل ٕاىل فرقة ٔاخرى وٕان اكنوا ٔابناء معومتنـا ٕاال  عاًما مث ال يعود ٕالينا بل ينتقل ٕاىل فرقة ٔاخرى وٕان اكنوا ٔابناء معومتنـا ٕاال  عاًما مث ال يعود ٕالينا بل ينتقل ٕاىل فرقة ٔاخرى وٕان اكنوا ٔابناء معومتنـا ٕاال ٩٢٩٢٩٢٩٢ٔامية ٔامية ٔامية ٔامية 

 آخر خليفة يف بين ٔامية  آخر خليفة يف بين ٔامية  آخر خليفة يف بين ٔامية  آخر خليفة يف بين ٔامية  ٕالينا، مل يكن اخلليفة بعد مروان امحلار، اmي هو ٕالينا، مل يكن اخلليفة بعد مروان امحلار، اmي هو ٕالينا، مل يكن اخلليفة بعد مروان امحلار، اmي هو ٕالينا، مل يكن اخلليفة بعد مروان امحلار، اmي هوددددٔانه مل يعٔانه مل يعٔانه مل يعٔانه مل يع

 ٔاو ٔاحفاء احلسن ٔاو  ٔاو ٔاحفاء احلسن ٔاو  ٔاو ٔاحفاء احلسن ٔاو  ٔاو ٔاحفاء احلسن ٔاو ����هـ، مل يكن اخلليفة بعده حفيدا من ٔاحفاد عيل هـ، مل يكن اخلليفة بعده حفيدا من ٔاحفاد عيل هـ، مل يكن اخلليفة بعده حفيدا من ٔاحفاد عيل هـ، مل يكن اخلليفة بعده حفيدا من ٔاحفاد عيل ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢سـنة سـنة سـنة سـنة 
اخلالفة ٕاىل بين اخلالفة ٕاىل بين اخلالفة ٕاىل بين اخلالفة ٕاىل بين ترجع ترجع ترجع ترجع         احلسني، ٕاذن كيف سيتعامل هؤالء الشـيعة اmين يريدون ٔاناحلسني، ٕاذن كيف سيتعامل هؤالء الشـيعة اmين يريدون ٔاناحلسني، ٕاذن كيف سيتعامل هؤالء الشـيعة اmين يريدون ٔاناحلسني، ٕاذن كيف سيتعامل هؤالء الشـيعة اmين يريدون ٔان

ٔابناء عيل بن ٔايب طالب ٔاو ٔاحفاده مـع هـؤالء ٔابنـاء معـومهتم، فعملـوا عـىل تـشويه ٔابناء عيل بن ٔايب طالب ٔاو ٔاحفاده مـع هـؤالء ٔابنـاء معـومهتم، فعملـوا عـىل تـشويه ٔابناء عيل بن ٔايب طالب ٔاو ٔاحفاده مـع هـؤالء ٔابنـاء معـومهتم، فعملـوا عـىل تـشويه ٔابناء عيل بن ٔايب طالب ٔاو ٔاحفاده مـع هـؤالء ٔابنـاء معـومهتم، فعملـوا عـىل تـشويه 
، ٕاذن هـذا مقـصود الـشـيخ ، ٕاذن هـذا مقـصود الـشـيخ ، ٕاذن هـذا مقـصود الـشـيخ ، ٕاذن هـذا مقـصود الـشـيخ  خلفاء ا�و� العباســية خلفاء ا�و� العباســية خلفاء ا�و� العباســية خلفاء ا�و� العباســية صورة صورة صورة صورةتشويهتشويهتشويهتشويهو و و و ا�و� العباسـية،ا�و� العباسـية،ا�و� العباسـية،ا�و� العباسـية،
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اء معومهتم ٔالن اخلالفـة اء معومهتم ٔالن اخلالفـة اء معومهتم ٔالن اخلالفـة اء معومهتم ٔالن اخلالفـة نننن يشوهوا ٔاب  يشوهوا ٔاب  يشوهوا ٔاب  يشوهوا ٔاب  ٔان ٔان ٔان ٔان    هل من املمكنهل من املمكنهل من املمكنهل من املمكن: : : : نربط ما بني املسأ� نقول نربط ما بني املسأ� نقول نربط ما بني املسأ� نقول نربط ما بني املسأ� نقول 
        . . . . دثدثدثدث؟ نعم هذا ما ح؟ نعم هذا ما ح؟ نعم هذا ما ح؟ نعم هذا ما حمممم ومل جتيء هل ومل جتيء هل ومل جتيء هل ومل جتيء هلممممجاءهتجاءهتجاءهتجاءهت

هـ سـنة سـقوط هـ سـنة سـقوط هـ سـنة سـقوط هـ سـنة سـقوط ٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦    ----    ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢فظلوا طيº هذه الفرتة يف ا�و� العباسـية من سـنة فظلوا طيº هذه الفرتة يف ا�و� العباسـية من سـنة فظلوا طيº هذه الفرتة يف ا�و� العباسـية من سـنة فظلوا طيº هذه الفرتة يف ا�و� العباسـية من سـنة 
شوهون اخللفاء ويشوهون التارخي العبايس، ٕاذن هذا جزء، جزء شوهون اخللفاء ويشوهون التارخي العبايس، ٕاذن هذا جزء، جزء شوهون اخللفاء ويشوهون التارخي العبايس، ٕاذن هذا جزء، جزء شوهون اخللفاء ويشوهون التارخي العبايس، ٕاذن هذا جزء، جزء ا�و� العباسـية ي ا�و� العباسـية ي ا�و� العباسـية ي ا�و� العباسـية ي 

التشويه يف التارخي، طيب ٕاذا قدر ٔاحدمه ممن ينتسـبون ٕاىل هذا الفكـر، الـشـيعة التشويه يف التارخي، طيب ٕاذا قدر ٔاحدمه ممن ينتسـبون ٕاىل هذا الفكـر، الـشـيعة التشويه يف التارخي، طيب ٕاذا قدر ٔاحدمه ممن ينتسـبون ٕاىل هذا الفكـر، الـشـيعة التشويه يف التارخي، طيب ٕاذا قدر ٔاحدمه ممن ينتسـبون ٕاىل هذا الفكـر، الـشـيعة 
ٔان يسـتقل جبزء معـني مـن ا�و�، يبـادر عـىل الفـور ٕاىل ٕاعـالن ٔان هـذه إالمـارة ٔان يسـتقل جبزء معـني مـن ا�و�، يبـادر عـىل الفـور ٕاىل ٕاعـالن ٔان هـذه إالمـارة ٔان يسـتقل جبزء معـني مـن ا�و�، يبـادر عـىل الفـور ٕاىل ٕاعـالن ٔان هـذه إالمـارة ٔان يسـتقل جبزء معـني مـن ا�و�، يبـادر عـىل الفـور ٕاىل ٕاعـالن ٔان هـذه إالمـارة 

نسـتعيد اخلالفة، نسـتعيد اخلالفة، نسـتعيد اخلالفة، نسـتعيد اخلالفة، ؟ حنن نريد ٔان ؟ حنن نريد ٔان ؟ حنن نريد ٔان ؟ حنن نريد ٔان جاءت الفكرة جاءت الفكرة جاءت الفكرة جاءت الفكرة     مسـتقº عن ا�و� العباسـية، كيفمسـتقº عن ا�و� العباسـية، كيفمسـتقº عن ا�و� العباسـية، كيفمسـتقº عن ا�و� العباسـية، كيف
ٕاىل ٔاحفاد عيل بن ٔايب طالب، مفن مل يقدر عىل اليشء لكه، فليقدر عىل جزء منـه ٕاىل ٔاحفاد عيل بن ٔايب طالب، مفن مل يقدر عىل اليشء لكه، فليقدر عىل جزء منـه ٕاىل ٔاحفاد عيل بن ٔايب طالب، مفن مل يقدر عىل اليشء لكه، فليقدر عىل جزء منـه ٕاىل ٔاحفاد عيل بن ٔايب طالب، مفن مل يقدر عىل اليشء لكه، فليقدر عىل جزء منـه 
ٔاو عىل بعضه، فلك من يسـتطيع ٔان يسـتقل eٕمارة يف الرشق يف الغرب يف الشامل ٔاو عىل بعضه، فلك من يسـتطيع ٔان يسـتقل eٕمارة يف الرشق يف الغرب يف الشامل ٔاو عىل بعضه، فلك من يسـتطيع ٔان يسـتقل eٕمارة يف الرشق يف الغرب يف الشامل ٔاو عىل بعضه، فلك من يسـتطيع ٔان يسـتقل eٕمارة يف الرشق يف الغرب يف الشامل 
يف اجلنوب، فليكن تعدد إالمارات اليت حدثت يف ا�و� العباسـية، ٕاذن هذا معىن يف اجلنوب، فليكن تعدد إالمارات اليت حدثت يف ا�و� العباسـية، ٕاذن هذا معىن يف اجلنوب، فليكن تعدد إالمارات اليت حدثت يف ا�و� العباسـية، ٕاذن هذا معىن يف اجلنوب، فليكن تعدد إالمارات اليت حدثت يف ا�و� العباسـية، ٕاذن هذا معىن 

        . . . . لباطنية، من ٔاين جاءت؟ جاءت من هذه القصةلباطنية، من ٔاين جاءت؟ جاءت من هذه القصةلباطنية، من ٔاين جاءت؟ جاءت من هذه القصةلباطنية، من ٔاين جاءت؟ جاءت من هذه القصةلكمة الشـيعة واحلراكت الكمة الشـيعة واحلراكت الكمة الشـيعة واحلراكت الكمة الشـيعة واحلراكت ا

        ....ٕاسقاط ا�و� أالموية وبناء ا�و� العباسـيةٕاسقاط ا�و� أالموية وبناء ا�و� العباسـيةٕاسقاط ا�و� أالموية وبناء ا�و� العباسـيةٕاسقاط ا�و� أالموية وبناء ا�و� العباسـيةكيفية كيفية كيفية كيفية 

يذكر كيف مت ٕاسقاط ا�و� أالموية وبناء ا�و� العباسـية وتأسيسها عـىل يـد عبـد يذكر كيف مت ٕاسقاط ا�و� أالموية وبناء ا�و� العباسـية وتأسيسها عـىل يـد عبـد يذكر كيف مت ٕاسقاط ا�و� أالموية وبناء ا�و� العباسـية وتأسيسها عـىل يـد عبـد يذكر كيف مت ٕاسقاط ا�و� أالموية وبناء ا�و� العباسـية وتأسيسها عـىل يـد عبـد 
فقام الشـيعة eٕشاعة الكذب عىل اخللفاء العباسـيني وخاصة أالقوÊء فقام الشـيعة eٕشاعة الكذب عىل اخللفاء العباسـيني وخاصة أالقوÊء فقام الشـيعة eٕشاعة الكذب عىل اخللفاء العباسـيني وخاصة أالقوÊء فقام الشـيعة eٕشاعة الكذب عىل اخللفاء العباسـيني وخاصة أالقوÊء ((((هللا السفاح، هللا السفاح، هللا السفاح، هللا السفاح، 
 ٔامثال هارون الرشـيد اmي اكن حيج ٔاو يغزو، واملتولك اmي ٔاحيـا  ٔامثال هارون الرشـيد اmي اكن حيج ٔاو يغزو، واملتولك اmي ٔاحيـا  ٔامثال هارون الرشـيد اmي اكن حيج ٔاو يغزو، واملتولك اmي ٔاحيـا  ٔامثال هارون الرشـيد اmي اكن حيج ٔاو يغزو، واملتولك اmي ٔاحيـا مهنم والصاحلنيمهنم والصاحلنيمهنم والصاحلنيمهنم والصاحلني

Êي اكن قـوmالسـنة، واملعتضد اÊي اكن قـوmالسـنة، واملعتضد اÊي اكن قـوmالسـنة، واملعتضد اÊي اكن قـوmفـرتاءات الـيت ) ) ) ) السـنة، واملعتضد اÎ يف املـرة الـسابقة بعـد oفـرتاءات الـيت وذكـرÎ يف املـرة الـسابقة بعـد oفـرتاءات الـيت وذكـرÎ يف املـرة الـسابقة بعـد oفـرتاءات الـيت وذكـرÎ يف املـرة الـسابقة بعـد oوذكـر
ــذه  ــض ه ــذكر بع ــِسلفي ي ــورÊت لل ــاب الطي ــورÊت، كت ــِسلفي يف الطي ــا ال ــذه ذكره ــض ه ــذكر بع ــِسلفي ي ــورÊت لل ــاب الطي ــورÊت، كت ــِسلفي يف الطي ــا ال ــذه ذكره ــض ه ــذكر بع ــِسلفي ي ــورÊت لل ــاب الطي ــورÊت، كت ــِسلفي يف الطي ــا ال ــذه ذكره ــض ه ــذكر بع ــِسلفي ي ــورÊت لل ــاب الطي ــورÊت، كت ــِسلفي يف الطي ــا ال ذكره

 آخر أالشـياء اليت  آخر أالشـياء اليت  آخر أالشـياء اليت  آخر أالشـياء اليت Îفرتاءات عىل هارون الرشـيد وعىل زوجه وعىل املتولك، وٕاىلÎفرتاءات عىل هارون الرشـيد وعىل زوجه وعىل املتولك، وٕاىلÎفرتاءات عىل هارون الرشـيد وعىل زوجه وعىل املتولك، وٕاىلÎفرتاءات عىل هارون الرشـيد وعىل زوجه وعىل املتولك، وٕاىل
�        . . . . ذكرoها يف املرة السابقة يف هذه املسأ�ذكرoها يف املرة السابقة يف هذه املسأ�ذكرoها يف املرة السابقة يف هذه املسأ�ذكرoها يف املرة السابقة يف هذه املسأ

        ::::ٕاذن الشـيعة واحلراكت الباطنية معلوا يف هذه ا�و� بطريقتنيٕاذن الشـيعة واحلراكت الباطنية معلوا يف هذه ا�و� بطريقتنيٕاذن الشـيعة واحلراكت الباطنية معلوا يف هذه ا�و� بطريقتنيٕاذن الشـيعة واحلراكت الباطنية معلوا يف هذه ا�و� بطريقتني

 تشويه اخللفـاء وٕابـرازمه يف صـورة ماجنـة خليعـة، ال هيمتـون eلنـاس ولكـهنم  تشويه اخللفـاء وٕابـرازمه يف صـورة ماجنـة خليعـة، ال هيمتـون eلنـاس ولكـهنم  تشويه اخللفـاء وٕابـرازمه يف صـورة ماجنـة خليعـة، ال هيمتـون eلنـاس ولكـهنم  تشويه اخللفـاء وٕابـرازمه يف صـورة ماجنـة خليعـة، ال هيمتـون eلنـاس ولكـهنم ::::ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 
        . . . . يعيشون يف ترف eذخ هكذايعيشون يف ترف eذخ هكذايعيشون يف ترف eذخ هكذايعيشون يف ترف eذخ هكذا

ــا ــا}نًي ــا}نًي ــا}نًي ــسـت::::}نًي ــسـت ٔان لك مــن اســـتطاع مــهنم ٔان ي ــسـت ٔان لك مــن اســـتطاع مــهنم ٔان ي ــسـت ٔان لك مــن اســـتطاع مــهنم ٔان ي ــن اســـتقال; عــن ا�و�  ٔان لك مــن اســـتطاع مــهنم ٔان ي ــن اســـتقال; عــن ا�و� قل eٕمــارة ٔاعل ــن اســـتقال; عــن ا�و� قل eٕمــارة ٔاعل ــن اســـتقال; عــن ا�و� قل eٕمــارة ٔاعل قل eٕمــارة ٔاعل
        . . . . العباسـيةالعباسـيةالعباسـيةالعباسـية
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هـو ســيطرة اجلنـد عـىل مقـدرات ا�و�، هـو ســيطرة اجلنـد عـىل مقـدرات ا�و�، هـو ســيطرة اجلنـد عـىل مقـدرات ا�و�، هـو ســيطرة اجلنـد عـىل مقـدرات ا�و�، ::::أالمر الثاين اmي ميزي ا�و� العباســية أالمر الثاين اmي ميزي ا�و� العباســية أالمر الثاين اmي ميزي ا�و� العباســية أالمر الثاين اmي ميزي ا�و� العباســية 
 حدث بأن املسلمني قد انشغلوا eلرتف وتوقفت الفتوحات إالسالمية فأىت  حدث بأن املسلمني قد انشغلوا eلرتف وتوقفت الفتوحات إالسالمية فأىت  حدث بأن املسلمني قد انشغلوا eلرتف وتوقفت الفتوحات إالسالمية فأىت  حدث بأن املسلمني قد انشغلوا eلرتف وتوقفت الفتوحات إالسالمية فأىت ٔانهٔانهٔانهٔانهوقلنا وقلنا وقلنا وقلنا 

ى وجعلومه جنوًدا ى وجعلومه جنوًدا ى وجعلومه جنوًدا ى وجعلومه جنوًدا بعض اخللفاء جبنود من أالتراك ومن الرببر مثًال من البالد أالخر بعض اخللفاء جبنود من أالتراك ومن الرببر مثًال من البالد أالخر بعض اخللفاء جبنود من أالتراك ومن الرببر مثًال من البالد أالخر بعض اخللفاء جبنود من أالتراك ومن الرببر مثًال من البالد أالخر 
لÙو� إالسالمية يدافعون عهنا ومت ترقيـة هـؤالء يف املناصـب حـىت ٔاصـبح أالمـر لÙو� إالسالمية يدافعون عهنا ومت ترقيـة هـؤالء يف املناصـب حـىت ٔاصـبح أالمـر لÙو� إالسالمية يدافعون عهنا ومت ترقيـة هـؤالء يف املناصـب حـىت ٔاصـبح أالمـر لÙو� إالسالمية يدافعون عهنا ومت ترقيـة هـؤالء يف املناصـب حـىت ٔاصـبح أالمـر 

يدهيم فهـم يـسـتطيعون ٔان يعزلـوا أالمـري، ومه يـؤثرون عـىل أالمـري يف يدهيم فهـم يـسـتطيعون ٔان يعزلـوا أالمـري، ومه يـؤثرون عـىل أالمـري يف يدهيم فهـم يـسـتطيعون ٔان يعزلـوا أالمـري، ومه يـؤثرون عـىل أالمـري يف يدهيم فهـم يـسـتطيعون ٔان يعزلـوا أالمـري، ومه يـؤثرون عـىل أالمـري يف أ أ أ أ حقيقة يف حقيقة يف حقيقة يف حقيقة يف 
قراراته، فأصبح اجلند يسـيطر عـىل مقـدرات ا�و� وٕان مل يكـن هـو يف الـصورة، قراراته، فأصبح اجلند يسـيطر عـىل مقـدرات ا�و� وٕان مل يكـن هـو يف الـصورة، قراراته، فأصبح اجلند يسـيطر عـىل مقـدرات ا�و� وٕان مل يكـن هـو يف الـصورة، قراراته، فأصبح اجلند يسـيطر عـىل مقـدرات ا�و� وٕان مل يكـن هـو يف الـصورة، 

قائد العسكري فـالن قائد العسكري فـالن قائد العسكري فـالن قائد العسكري فـالن الالالالن من اmي يتحمك قائد اجلند ٔاو ن من اmي يتحمك قائد اجلند ٔاو ن من اmي يتحمك قائد اجلند ٔاو ن من اmي يتحمك قائد اجلند ٔاو يعين اخلليفة امسه كذا، لكيعين اخلليفة امسه كذا، لكيعين اخلليفة امسه كذا، لكيعين اخلليفة امسه كذا، لك
كثري من اخللفاء يف ا�و� كثري من اخللفاء يف ا�و� كثري من اخللفاء يف ا�و� كثري من اخللفاء يف ا�و� ال ال ال ال ن فيه ن فيه ن فيه ن فيه أ أ أ أ     ابقةابقةابقةابقةهو اmي يسـيطر، وذكرت لمك يف املرة السهو اmي يسـيطر، وذكرت لمك يف املرة السهو اmي يسـيطر، وذكرت لمك يف املرة السهو اmي يسـيطر، وذكرت لمك يف املرة الس

العباسـية ينهتـي أالمر بأن مت عز; وتعيني فالن ٔاو قتل وتعيني فالن، وقلت لمك ٔان العباسـية ينهتـي أالمر بأن مت عز; وتعيني فالن ٔاو قتل وتعيني فالن، وقلت لمك ٔان العباسـية ينهتـي أالمر بأن مت عز; وتعيني فالن ٔاو قتل وتعيني فالن، وقلت لمك ٔان العباسـية ينهتـي أالمر بأن مت عز; وتعيني فالن ٔاو قتل وتعيني فالن، وقلت لمك ٔان 
 هـو خليفـة وٕامنـا يـأيت  هـو خليفـة وٕامنـا يـأيت  هـو خليفـة وٕامنـا يـأيت  هـو خليفـة وٕامنـا يـأيت املرء يسـتغرب من ٔان اmي يقتل اخلليفة ٔاو يعـز; ال يـصرياملرء يسـتغرب من ٔان اmي يقتل اخلليفة ٔاو يعـز; ال يـصرياملرء يسـتغرب من ٔان اmي يقتل اخلليفة ٔاو يعـز; ال يـصرياملرء يسـتغرب من ٔان اmي يقتل اخلليفة ٔاو يعـز; ال يـصري

بشخصية ٔاخرى تنمتي نسـبا ٕاىل بين العباس ٔايًضا حىت تكون املسأ� ما زلنـا امسنـا بشخصية ٔاخرى تنمتي نسـبا ٕاىل بين العباس ٔايًضا حىت تكون املسأ� ما زلنـا امسنـا بشخصية ٔاخرى تنمتي نسـبا ٕاىل بين العباس ٔايًضا حىت تكون املسأ� ما زلنـا امسنـا بشخصية ٔاخرى تنمتي نسـبا ٕاىل بين العباس ٔايًضا حىت تكون املسأ� ما زلنـا امسنـا 
        . . . . ا�و� العباسـية، ولكنه يف احلقيقة هو اmي يدبر أالمر ويصدر الناس عىل قراراتها�و� العباسـية، ولكنه يف احلقيقة هو اmي يدبر أالمر ويصدر الناس عىل قراراتها�و� العباسـية، ولكنه يف احلقيقة هو اmي يدبر أالمر ويصدر الناس عىل قراراتها�و� العباسـية، ولكنه يف احلقيقة هو اmي يدبر أالمر ويصدر الناس عىل قراراته

        . . . . أالمر الثالث اmي سنتحدث عنه اليوم وهو العصبية اليت اسـتفحل ٔامرهاأالمر الثالث اmي سنتحدث عنه اليوم وهو العصبية اليت اسـتفحل ٔامرهاأالمر الثالث اmي سنتحدث عنه اليوم وهو العصبية اليت اسـتفحل ٔامرهاأالمر الثالث اmي سنتحدث عنه اليوم وهو العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها

        . . . . ت الباطنيةت الباطنيةت الباطنيةت الباطنيةالشـيعة واحلراكالشـيعة واحلراكالشـيعة واحلراكالشـيعة واحلراك

�        . . . . سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و

        . . . . العصبية اليت اسـتفحل ٔامرهاالعصبية اليت اسـتفحل ٔامرهاالعصبية اليت اسـتفحل ٔامرهاالعصبية اليت اسـتفحل ٔامرها}لثا من مظاهر ا�و� العباسـية }لثا من مظاهر ا�و� العباسـية }لثا من مظاهر ا�و� العباسـية }لثا من مظاهر ا�و� العباسـية 

هذه ٔاربعة مظاهر لـÙو� العباســية ٔاو هذه ٔاربعة مظاهر لـÙو� العباســية ٔاو هذه ٔاربعة مظاهر لـÙو� العباســية ٔاو هذه ٔاربعة مظاهر لـÙو� العباســية ٔاو . . . . مظاهر املدنية الرتف، اليت سنتحدث عهنامظاهر املدنية الرتف، اليت سنتحدث عهنامظاهر املدنية الرتف، اليت سنتحدث عهنامظاهر املدنية الرتف، اليت سنتحدث عهنا
        . . . . يف العرص العبايس عىل مدار ٔاكرث من مخسة قرونيف العرص العبايس عىل مدار ٔاكرث من مخسة قرونيف العرص العبايس عىل مدار ٔاكرث من مخسة قرونيف العرص العبايس عىل مدار ٔاكرث من مخسة قرون

 فتح املسلمون بالد فارس دان ٔاهلها eٕالسالم،  فتح املسلمون بالد فارس دان ٔاهلها eٕالسالم،  فتح املسلمون بالد فارس دان ٔاهلها eٕالسالم،  فتح املسلمون بالد فارس دان ٔاهلها eٕالسالم، بعد ٔانبعد ٔانبعد ٔانبعد ٔان: (: (: (: (----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----يقول الشـيخ يقول الشـيخ يقول الشـيخ يقول الشـيخ 
ؤاقول ٔاهلها ٔاي غالبية ٔاهلها، ومل يكن هذا ا�خول واحًدا �ى مجيـع الـساكن، ٕاذ ؤاقول ٔاهلها ٔاي غالبية ٔاهلها، ومل يكن هذا ا�خول واحًدا �ى مجيـع الـساكن، ٕاذ ؤاقول ٔاهلها ٔاي غالبية ٔاهلها، ومل يكن هذا ا�خول واحًدا �ى مجيـع الـساكن، ٕاذ ؤاقول ٔاهلها ٔاي غالبية ٔاهلها، ومل يكن هذا ا�خول واحًدا �ى مجيـع الـساكن، ٕاذ 

صادقا eٕميانه، وقد ٔاخلص النية، ومعل �ينه بـلك طاقاتـه وٕاماكoتـه، صادقا eٕميانه، وقد ٔاخلص النية، ومعل �ينه بـلك طاقاتـه وٕاماكoتـه، صادقا eٕميانه، وقد ٔاخلص النية، ومعل �ينه بـلك طاقاتـه وٕاماكoتـه، صادقا eٕميانه، وقد ٔاخلص النية، ومعل �ينه بـلك طاقاتـه وٕاماكoتـه،  بعضهم  بعضهم  بعضهم  بعضهم اكن اكن اكن اكن 
 العظمـى،  العظمـى،  العظمـى،  العظمـى، واكن بعضهم دون ذå، وقد ٔاسمل عن قناعة ويقني، وهذا شأن الغالبيـةواكن بعضهم دون ذå، وقد ٔاسمل عن قناعة ويقني، وهذا شأن الغالبيـةواكن بعضهم دون ذå، وقد ٔاسمل عن قناعة ويقني، وهذا شأن الغالبيـةواكن بعضهم دون ذå، وقد ٔاسمل عن قناعة ويقني، وهذا شأن الغالبيـة

ولكن هذا ال مينع من وجود ٔاشخاص دخلـوا يف إالسـالم تقيـة عنـدما رٔاوا دخـول ولكن هذا ال مينع من وجود ٔاشخاص دخلـوا يف إالسـالم تقيـة عنـدما رٔاوا دخـول ولكن هذا ال مينع من وجود ٔاشخاص دخلـوا يف إالسـالم تقيـة عنـدما رٔاوا دخـول ولكن هذا ال مينع من وجود ٔاشخاص دخلـوا يف إالسـالم تقيـة عنـدما رٔاوا دخـول 
هنا يذكر ٔان بعض بـالد املـسلمني مـن هنا يذكر ٔان بعض بـالد املـسلمني مـن هنا يذكر ٔان بعض بـالد املـسلمني مـن هنا يذكر ٔان بعض بـالد املـسلمني مـن ) ) ) ) الناس يف دين هللا، ٔاو خوفًا من السـيفالناس يف دين هللا، ٔاو خوفًا من السـيفالناس يف دين هللا، ٔاو خوفًا من السـيفالناس يف دين هللا، ٔاو خوفًا من السـيف
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        . . . . بالد فارس خوفًا من السـيف ٔاو طمعا يف ٔان ينالوا شيئًا eٕسالèمبالد فارس خوفًا من السـيف ٔاو طمعا يف ٔان ينالوا شيئًا eٕسالèمبالد فارس خوفًا من السـيف ٔاو طمعا يف ٔان ينالوا شيئًا eٕسالèمبالد فارس خوفًا من السـيف ٔاو طمعا يف ٔان ينالوا شيئًا eٕسالèم

، دÊنة فارس القدميـة، ومـهنم مـن ، دÊنة فارس القدميـة، ومـهنم مـن ، دÊنة فارس القدميـة، ومـهنم مـن ، دÊنة فارس القدميـة، ومـهنم مـن وقد ٔاظهروا إالسالم، ؤابطنوا اêوسـيةوقد ٔاظهروا إالسالم، ؤابطنوا اêوسـيةوقد ٔاظهروا إالسالم، ؤابطنوا اêوسـيةوقد ٔاظهروا إالسالم، ؤابطنوا اêوسـية: (: (: (: (فيقولفيقولفيقولفيقول
اكتفى بذå، ومهنم من معل ضد إالسالم، وحاربـه حتـت ظـì، فـٕان اmيـن اكنـوا اكتفى بذå، ومهنم من معل ضد إالسالم، وحاربـه حتـت ظـì، فـٕان اmيـن اكنـوا اكتفى بذå، ومهنم من معل ضد إالسالم، وحاربـه حتـت ظـì، فـٕان اmيـن اكنـوا اكتفى بذå، ومهنم من معل ضد إالسالم، وحاربـه حتـت ظـì، فـٕان اmيـن اكنـوا 

        .... ٔاي اmين يعبدون النار ويقومون عىل ٕاشعالها وحفظها واحملافظة علهيا ٔاي اmين يعبدون النار ويقومون عىل ٕاشعالها وحفظها واحملافظة علهيا ٔاي اmين يعبدون النار ويقومون عىل ٕاشعالها وحفظها واحملافظة علهيا ٔاي اmين يعبدون النار ويقومون عىل ٕاشعالها وحفظها واحملافظة علهيا))))سدنة النارسدنة النارسدنة النارسدنة النار

ٔافادوا من èنهتم، وضاعت علهيم الفائدة مبجيء إالسالم، كرهوا إالسالم، وحقدوا ٔافادوا من èنهتم، وضاعت علهيم الفائدة مبجيء إالسالم، كرهوا إالسالم، وحقدوا ٔافادوا من èنهتم، وضاعت علهيم الفائدة مبجيء إالسالم، كرهوا إالسالم، وحقدوا ٔافادوا من èنهتم، وضاعت علهيم الفائدة مبجيء إالسالم، كرهوا إالسالم، وحقدوا ((((
يه، وكذا من اكن مسـتفيدا من السلطة سواء ٔااكن مـن رجالهـا ٔام مـن ٔانـصارمه يه، وكذا من اكن مسـتفيدا من السلطة سواء ٔااكن مـن رجالهـا ٔام مـن ٔانـصارمه يه، وكذا من اكن مسـتفيدا من السلطة سواء ٔااكن مـن رجالهـا ٔام مـن ٔانـصارمه يه، وكذا من اكن مسـتفيدا من السلطة سواء ٔااكن مـن رجالهـا ٔام مـن ٔانـصارمه عل عل عل عل 

فهؤالء مل يريدوا ٔان يفهموا إالسالم، بل مل يرغبوا يف حبث أالمر مطلقًا، وٕامنا نظروا فهؤالء مل يريدوا ٔان يفهموا إالسالم، بل مل يرغبوا يف حبث أالمر مطلقًا، وٕامنا نظروا فهؤالء مل يريدوا ٔان يفهموا إالسالم، بل مل يرغبوا يف حبث أالمر مطلقًا، وٕامنا نظروا فهؤالء مل يريدوا ٔان يفهموا إالسالم، بل مل يرغبوا يف حبث أالمر مطلقًا، وٕامنا نظروا 
ٕاليه من زاويهتم اخلاصة ومما اسـتقر يف ٔاذهاهنم سابقًا mا فهـم ٔاعـداء إالسـالم، وٕان ٕاليه من زاويهتم اخلاصة ومما اسـتقر يف ٔاذهاهنم سابقًا mا فهـم ٔاعـداء إالسـالم، وٕان ٕاليه من زاويهتم اخلاصة ومما اسـتقر يف ٔاذهاهنم سابقًا mا فهـم ٔاعـداء إالسـالم، وٕان ٕاليه من زاويهتم اخلاصة ومما اسـتقر يف ٔاذهاهنم سابقًا mا فهـم ٔاعـداء إالسـالم، وٕان 

åٔاظهروه رمسيا وبقوا عىل ذåٔاظهروه رمسيا وبقوا عىل ذåٔاظهروه رمسيا وبقوا عىل ذåٔاظهروه رمسيا وبقوا عىل ذ....            

 يعـين الواحـد  يعـين الواحـد  يعـين الواحـد  يعـين الواحـد ))))ويف لك ٔامة ويف لك شعب ميكن ٔان توجد عنارص من هـذا النـوعويف لك ٔامة ويف لك شعب ميكن ٔان توجد عنارص من هـذا النـوعويف لك ٔامة ويف لك شعب ميكن ٔان توجد عنارص من هـذا النـوعويف لك ٔامة ويف لك شعب ميكن ٔان توجد عنارص من هـذا النـوع
يظهر إالسالم ويبطن يف داخì املعتقـد اmي هـو يريـده، يبقـى مـثًال مـسمل امسـه يظهر إالسالم ويبطن يف داخì املعتقـد اmي هـو يريـده، يبقـى مـثًال مـسمل امسـه يظهر إالسالم ويبطن يف داخì املعتقـد اmي هـو يريـده، يبقـى مـثًال مـسمل امسـه يظهر إالسالم ويبطن يف داخì املعتقـد اmي هـو يريـده، يبقـى مـثًال مـسمل امسـه 

         العلـامء العلـامء العلـامء العلـامءٕاسالم ومسمل ولكن Îعتقاد ا�اخيل يريـد ٔان هيـدم الـسـنة، يريـد هيـدم ٕاسالم ومسمل ولكن Îعتقاد ا�اخيل يريـد ٔان هيـدم الـسـنة، يريـد هيـدم ٕاسالم ومسمل ولكن Îعتقاد ا�اخيل يريـد ٔان هيـدم الـسـنة، يريـد هيـدم ٕاسالم ومسمل ولكن Îعتقاد ا�اخيل يريـد ٔان هيـدم الـسـنة، يريـد هيـدم 
دي أالدوات ولك ما ٔامجعـوا عليـه ميكـن دي أالدوات ولك ما ٔامجعـوا عليـه ميكـن دي أالدوات ولك ما ٔامجعـوا عليـه ميكـن دي أالدوات ولك ما ٔامجعـوا عليـه ميكـن  ٔاo مثلهم متاما وعن ٔاo مثلهم متاما وعن ٔاo مثلهم متاما وعن ٔاo مثلهم متاما وعن، يقول، يقول، يقول، يقول مهنم مهنم مهنم مهنماmين نأخذاmين نأخذاmين نأخذاmين نأخذ

 لكـن عنـدما نراجـع  لكـن عنـدما نراجـع  لكـن عنـدما نراجـع  لكـن عنـدما نراجـع هذه الفكرة الـيت يعتقـدها،هذه الفكرة الـيت يعتقـدها،هذه الفكرة الـيت يعتقـدها،هذه الفكرة الـيت يعتقـدها،ف ف ف ف نقضه االٓن بلكمة، هذا هو ا�ين، نقضه االٓن بلكمة، هذا هو ا�ين، نقضه االٓن بلكمة، هذا هو ا�ين، نقضه االٓن بلكمة، هذا هو ا�ين، 
 ٔالنه ال يعـرتف ال بـنص قـرآين وال  ٔالنه ال يعـرتف ال بـنص قـرآين وال  ٔالنه ال يعـرتف ال بـنص قـرآين وال  ٔالنه ال يعـرتف ال بـنص قـرآين وال ؟؟؟؟ ٕاحلاد ٕاحلاد ٕاحلاد ٕاحلاد ملاذا ملاذا ملاذا ملاذا عبارة عن ٕاحلاد، عبارة عن ٕاحلاد، عبارة عن ٕاحلاد، عبارة عن ٕاحلاد،هذه الفكرة تكونهذه الفكرة تكونهذه الفكرة تكونهذه الفكرة تكون

     حر، فـٕان ٔاىت مـن بعـده حر، فـٕان ٔاىت مـن بعـده حر، فـٕان ٔاىت مـن بعـده حر، فـٕان ٔاىت مـن بعـدهبسـنة وال eٕجامع حصابة وال eٕجامع �بعني، ٕاذن هو االٓنبسـنة وال eٕجامع حصابة وال eٕجامع �بعني، ٕاذن هو االٓنبسـنة وال eٕجامع حصابة وال eٕجامع �بعني، ٕاذن هو االٓنبسـنة وال eٕجامع حصابة وال eٕجامع �بعني، ٕاذن هو االٓن
وهكـذا، ٔاصـبحنا ملحـدين، لك وهكـذا، ٔاصـبحنا ملحـدين، لك وهكـذا، ٔاصـبحنا ملحـدين، لك وهكـذا، ٔاصـبحنا ملحـدين، لك  وهكـذا الـلك يـنقض øم العلامء، وهكـذا الـلك يـنقض øم العلامء، وهكـذا الـلك يـنقض øم العلامء، وهكـذا الـلك يـنقض øم العلامء،،،،،ونقض øمهونقض øمهونقض øمهونقض øمه

هناك تعظمي لنص قرآين وال حلديث نبـوي، وال ٕالجـامع هناك تعظمي لنص قرآين وال حلديث نبـوي، وال ٕالجـامع هناك تعظمي لنص قرآين وال حلديث نبـوي، وال ٕالجـامع هناك تعظمي لنص قرآين وال حلديث نبـوي، وال ٕالجـامع ليس ليس ليس ليس واحد يقول ما يريد و واحد يقول ما يريد و واحد يقول ما يريد و واحد يقول ما يريد و 
 امسه  امسه  امسه  امسه وووو» » » » ال جتمتع ٔاميت عىل ضال�ال جتمتع ٔاميت عىل ضال�ال جتمتع ٔاميت عىل ضال�ال جتمتع ٔاميت عىل ضال�« « « « :  :  :  :  - - - - عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم---- الرسول  الرسول  الرسول  الرسول ٔامة اmي يقو;ٔامة اmي يقو;ٔامة اmي يقو;ٔامة اmي يقو;

Î ي يقو; هو مسمل، لكن ما هوmيف االٓخر اÎ ي يقو; هو مسمل، لكن ما هوmيف االٓخر اÎ ي يقو; هو مسمل، لكن ما هوmيف االٓخر اÎ ي يقو; هو مسمل، لكن ما هوmعتقاد؟ مييل ملـن؟ مييـل تبـع فكـر عتقاد؟ مييل ملـن؟ مييـل تبـع فكـر عتقاد؟ مييل ملـن؟ مييـل تبـع فكـر عتقاد؟ مييل ملـن؟ مييـل تبـع فكـر يف االٓخر ا
علامين، مييل ٕاىل فكر ٕاحلادي ٔاو شـيعي ٔاو كذا، يظهر يف االٓخر امسه مـسمل، ٕاذن علامين، مييل ٕاىل فكر ٕاحلادي ٔاو شـيعي ٔاو كذا، يظهر يف االٓخر امسه مـسمل، ٕاذن علامين، مييل ٕاىل فكر ٕاحلادي ٔاو شـيعي ٔاو كذا، يظهر يف االٓخر امسه مـسمل، ٕاذن علامين، مييل ٕاىل فكر ٕاحلادي ٔاو شـيعي ٔاو كذا، يظهر يف االٓخر امسه مـسمل، ٕاذن 

        . . . . هؤالء ٔابطنوا ما يعتقدونه ضد إالسالمهؤالء ٔابطنوا ما يعتقدونه ضد إالسالمهؤالء ٔابطنوا ما يعتقدونه ضد إالسالمهؤالء ٔابطنوا ما يعتقدونه ضد إالسالم

ٔامل تبق عنارص من قريش ضد إالسالم رمغ انتصاره؟ ٔامل تبق ٔاشخاص من ٔامل تبق عنارص من قريش ضد إالسالم رمغ انتصاره؟ ٔامل تبق ٔاشخاص من ٔامل تبق عنارص من قريش ضد إالسالم رمغ انتصاره؟ ٔامل تبق ٔاشخاص من ٔامل تبق عنارص من قريش ضد إالسالم رمغ انتصاره؟ ٔامل تبق ٔاشخاص من : (: (: (: (يقوليقوليقوليقول

، وبني ٔاظهر حصابة رسول هللا ، وبني ٔاظهر حصابة رسول هللا ، وبني ٔاظهر حصابة رسول هللا ، وبني ٔاظهر حصابة رسول هللا ����    املنافقني يف املدينة املنورة مقر حمك رسول هللاملنافقني يف املدينة املنورة مقر حمك رسول هللاملنافقني يف املدينة املنورة مقر حمك رسول هللاملنافقني يف املدينة املنورة مقر حمك رسول هللا
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ُدوا ُدوا ُدوا ُدوا ﴿﴿﴿﴿    : : : : ؟ يقول تعاىل؟ يقول تعاىل؟ يقول تعاىل؟ يقول تعاىل���� ََ ـرـرـرـَرَ ََ ـِة مـِة مـِة مـِة َمَ ََ ـِل املـِل املـِل املـِل املََََِدينِدينِدينِدينََ ْْ هههْهْ �� ْْ ا ا ا ا�� ِمـنِمـنِمـنِمـْنْ ََ ََ و و و َوَ اِب ُمناِب ُمناِب ُمناِب ُمنََََاِفُقوناِفُقوناِفُقوناِفُقوَنَ ََ رررَرَ ْْ عععْعْ �� ََ اال اال اال اال�� َنَ نِ نِ نِ ِّّ للللََََُمك مُمك مُمك مُمك ّمّ ْْ وووْوْ ََ ْْ ح ح ح َحَ نننْنْ �� ِممِممِممِمم�� ََ وووَوَ
    ْْ للللََََُمهُـمُمهُـمُمهُـمُمهُـْمْ ْْ ـُن نـُن نـُن نـُن نََََعععْعْ ْ َْ َْ ْْ حن حن حن َحنَْ للللََََُمهُمُمهُمُمهُمُمهُْمْ ْْ ََ ت ت ت تََََعععْعْ اِق الاِق الاِق الاِق َالَ ََ ِّّفِِففِفََ ََ الن الن الن النّّ ِظـميِظـميِظـميِظـميٍٍٍٍ        ععععََََىلىلىلَىلَ ََ ٍٍ ع ع ع َعَ اباباباٍبٍ ََ ََ ع ع ع عََََـذـذـذـَذَ ىلىلىلَىلَ

�� ��
ََ ا ا ا ا ونونونوَنَ �� دددد�� ََ �� يُـر يُـر يُـر يُـَرَ ِ ُمثِ ُمثِ ُمثِ ُمث�� ْْ تتتتََََنينينيْنيْ �� ـرـرـرـر�� �� ُم م�� ُم مُ ُم مُ هبهبهبُهبُم مُ ِِ ِِ ّّ ذذذّذّ ََ ُنعُنعُنعُنَعَ ََ     ****    ســســســســََ

    ْْ ْمْ مِ مِ مِ ِ ْْ ََ ع ع ع عََََللللََََـهيـهيـهيـْهيْ ن ين ين ين يََََُتـوبُتـوبُتـوبُتـوَبَ �� ُ اُ اُ اُ ا�� َىسََىسََىس ا ا ا ا�������� ئًا َعَىسَ ئًا عِ ئًا عِ ئًا عِ ِّّ ييييّّ ََ ََ س س س َسَ رررَرَ ََ آخآخآخآَخَ ََ اِلحًا واِلحًا واِلحًا واِلحًا َوَ ََ ًال صًال صًال صًال َصَ َ ََ ََ للللََََُطوا معُطوا معُطوا معُطوا َمعََ ََ ْْ خ خ خ َخَ ْمْ ِ مِ ِ مِ ِ مِ فُوا ِبُذنُوفُوا ِبُذنُوفُوا ِبُذنُوفُوا ِبُذنُوهبهبهبِهبِ َ ََ ََ رترترتَرتََ ْْ ََ اع اع اع اعْْ ُرونُرونُرونُروَنَ ََ آخآخآخآَخَ ََ وووَوَ
    ٌٌ ُفورُفورُفورُفوٌرٌ ََ َ غ غ غ غََ �� ا ا ا ا��َ��َ��َ�� نننن�� �� ��

ِحميِحميِحميِحميٌٌٌٌ        اااا ��  ٕاذن هذه املسأ� ليس جديدة ٕامنا من  ٕاذن هذه املسأ� ليس جديدة ٕامنا من  ٕاذن هذه املسأ� ليس جديدة ٕامنا من  ٕاذن هذه املسأ� ليس جديدة ٕامنا من ]]]]١١١١٠٠٠٠٢٢٢٢، ، ، ، ١١١١٠٠٠٠١١١١: : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    رررر��

تعلمهم بـرمغ ٔانـتعلمهم بـرمغ ٔانـتعلمهم بـرمغ ٔانـتعلمهم بـرمغ ٔانـكككك نـ نـ نـ نـيبيبيبيب    ال ال ال ال : : : : ���� يقول للرسول  يقول للرسول  يقول للرسول  يقول للرسول ���� موجودة، وهللا  موجودة، وهللا  موجودة، وهللا  موجودة، وهللا ����ٔاÊم الرسول ٔاÊم الرسول ٔاÊم الرسول ٔاÊم الرسول 
 ال تعلمهم حنن  ال تعلمهم حنن  ال تعلمهم حنن  ال تعلمهم حنن  هذا هذا هذا هذا ؤارشف اخللق، لكن برمغ ؤارشف اخللق، لكن برمغ ؤارشف اخللق، لكن برمغ ؤارشف اخللق، لكن برمغ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----ؤانؤانؤانؤانكككك ٔاعظم خلق هللا  ٔاعظم خلق هللا  ٔاعظم خلق هللا  ٔاعظم خلق هللا 

 ٔاوىل بأال  ٔاوىل بأال  ٔاوىل بأال  ٔاوىل بأال ���� وحده هو اmي يعمل فالناس من مه دون رسول هللا  وحده هو اmي يعمل فالناس من مه دون رسول هللا  وحده هو اmي يعمل فالناس من مه دون رسول هللا  وحده هو اmي يعمل فالناس من مه دون رسول هللا ����نعلمهم، هللا نعلمهم، هللا نعلمهم، هللا نعلمهم، هللا 
يعرفوا ما بداخل هؤالء وما عقيدهتم ٕاال ٔان ٔاظهروا شيئًا معينًـا فعندئـذ نقـول هـذا يعرفوا ما بداخل هؤالء وما عقيدهتم ٕاال ٔان ٔاظهروا شيئًا معينًـا فعندئـذ نقـول هـذا يعرفوا ما بداخل هؤالء وما عقيدهتم ٕاال ٔان ٔاظهروا شيئًا معينًـا فعندئـذ نقـول هـذا يعرفوا ما بداخل هؤالء وما عقيدهتم ٕاال ٔان ٔاظهروا شيئًا معينًـا فعندئـذ نقـول هـذا 

        . . . . ته كذا يدعوا ٕاىل كذاته كذا يدعوا ٕاىل كذاته كذا يدعوا ٕاىل كذاته كذا يدعوا ٕاىل كذافالن كذا عقيدفالن كذا عقيدفالن كذا عقيدفالن كذا عقيد

بل رمبا نشأت عنارص من هذا النوع ٔاثناء املسرية، وهـذا ٔامـر طبيعـي، ٔامل بل رمبا نشأت عنارص من هذا النوع ٔاثناء املسرية، وهـذا ٔامـر طبيعـي، ٔامل بل رمبا نشأت عنارص من هذا النوع ٔاثناء املسرية، وهـذا ٔامـر طبيعـي، ٔامل بل رمبا نشأت عنارص من هذا النوع ٔاثناء املسرية، وهـذا ٔامـر طبيعـي، ٔامل : (: (: (: (يقوليقوليقوليقول
يكن لنا اعرتاضات عىل ايكن لنا اعرتاضات عىل ايكن لنا اعرتاضات عىل ايكن لنا اعرتاضات عىل ا����تـار بـن ٔايب عبيـد الثقفـي ؤامثـا; ممـن ادعـوا ادعـاءات تـار بـن ٔايب عبيـد الثقفـي ؤامثـا; ممـن ادعـوا ادعـاءات تـار بـن ٔايب عبيـد الثقفـي ؤامثـا; ممـن ادعـوا ادعـاءات تـار بـن ٔايب عبيـد الثقفـي ؤامثـا; ممـن ادعـوا ادعـاءات 
وادعاءات وال نزال يف القـرن أالول الهجـري؟ ويف العـصور الـيت تلـت ظهـر بـني وادعاءات وال نزال يف القـرن أالول الهجـري؟ ويف العـصور الـيت تلـت ظهـر بـني وادعاءات وال نزال يف القـرن أالول الهجـري؟ ويف العـصور الـيت تلـت ظهـر بـني وادعاءات وال نزال يف القـرن أالول الهجـري؟ ويف العـصور الـيت تلـت ظهـر بـني 

 غريمه من ادعى النسب، ومن ادعى النبوة، ومـن ادعـى غـري  غريمه من ادعى النسب، ومن ادعى النبوة، ومـن ادعـى غـري  غريمه من ادعى النسب، ومن ادعى النبوة، ومـن ادعـى غـري  غريمه من ادعى النسب، ومن ادعى النبوة، ومـن ادعـى غـري العرب كام ظهر بنيالعرب كام ظهر بنيالعرب كام ظهر بنيالعرب كام ظهر بني
åذåذåذåذ . . . .        

هؤالء اmين ٔاظهروا إالسالم من الفرس بقوا عىل هؤالء اmين ٔاظهروا إالسالم من الفرس بقوا عىل هؤالء اmين ٔاظهروا إالسالم من الفرس بقوا عىل هؤالء اmين ٔاظهروا إالسالم من الفرس بقوا عىل جمجمجمجموسيهتم، وٕان اكنوا قº ٕاال ٔاهنـم وسيهتم، وٕان اكنوا قº ٕاال ٔاهنـم وسيهتم، وٕان اكنوا قº ٕاال ٔاهنـم وسيهتم، وٕان اكنوا قº ٕاال ٔاهنـم 
قد اسـتفادوا من العصبية، ومن صلهتم ببعض ٔابناء جنسهم، ومعرفهتم هلم، ما داموا قد اسـتفادوا من العصبية، ومن صلهتم ببعض ٔابناء جنسهم، ومعرفهتم هلم، ما داموا قد اسـتفادوا من العصبية، ومن صلهتم ببعض ٔابناء جنسهم، ومعرفهتم هلم، ما داموا قد اسـتفادوا من العصبية، ومن صلهتم ببعض ٔابناء جنسهم، ومعرفهتم هلم، ما داموا 

ولكـن مـن طـرف آخـر ولكـن مـن طـرف آخـر ولكـن مـن طـرف آخـر ولكـن مـن طـرف آخـر . . . . ن الـسوءن الـسوءن الـسوءن الـسوءمل يرصحوا حبقيقهتم، وقاموا بأدوار عـىل غايـة مـمل يرصحوا حبقيقهتم، وقاموا بأدوار عـىل غايـة مـمل يرصحوا حبقيقهتم، وقاموا بأدوار عـىل غايـة مـمل يرصحوا حبقيقهتم، وقاموا بأدوار عـىل غايـة مـ
 فٕان دعاهتـا بـدًال مـن ٔان يتحـدثوا عـن  فٕان دعاهتـا بـدًال مـن ٔان يتحـدثوا عـن  فٕان دعاهتـا بـدًال مـن ٔان يتحـدثوا عـن  فٕان دعاهتـا بـدًال مـن ٔان يتحـدثوا عـن ----ومع أالسفومع أالسفومع أالسفومع أالسف----نالحنالحنالحنالحظظظظ العصبية عند العرب  العصبية عند العرب  العصبية عند العرب  العصبية عند العرب 

ــدهتم الفاســدة الــيت مجعــهتم، وحقــدمه عــىل  ــدهتم الفاســدة الــيت مجعــهتم، وحقــدمه عــىل هــؤالء املتعــصبني مــن الفــرس، وعقي ــدهتم الفاســدة الــيت مجعــهتم، وحقــدمه عــىل هــؤالء املتعــصبني مــن الفــرس، وعقي ــدهتم الفاســدة الــيت مجعــهتم، وحقــدمه عــىل هــؤالء املتعــصبني مــن الفــرس، وعقي هــؤالء املتعــصبني مــن الفــرس، وعقي
إالسالم، وأالدوار اخلطرية اليت قاموا إالسالم، وأالدوار اخلطرية اليت قاموا إالسالم، وأالدوار اخلطرية اليت قاموا إالسالم، وأالدوار اخلطرية اليت قاموا هبهبهبهبا، فٕاهنم قد قابلومه بعصبية ٔاشد مهنا فاهتموا ا، فٕاهنم قد قابلومه بعصبية ٔاشد مهنا فاهتموا ا، فٕاهنم قد قابلومه بعصبية ٔاشد مهنا فاهتموا ا، فٕاهنم قد قابلومه بعصبية ٔاشد مهنا فاهتموا 

ا، وجعلوا معاداهتم للعرب وإالسـالم ٔاساسـا لـلك معـل، وفـا، وجعلوا معاداهتم للعرب وإالسـالم ٔاساسـا لـلك معـل، وفـا، وجعلوا معاداهتم للعرب وإالسـالم ٔاساسـا لـلك معـل، وفـا، وجعلوا معاداهتم للعرب وإالسـالم ٔاساسـا لـلك معـل، وفـرسرسرسرسوا لك وا لك وا لك وا لك الفرس مجيعً الفرس مجيعً الفرس مجيعً الفرس مجيعً 
 نقول ٕان هؤالء طائفة من الفرس ليس لك الفرس، يعـين سـلامن  نقول ٕان هؤالء طائفة من الفرس ليس لك الفرس، يعـين سـلامن  نقول ٕان هؤالء طائفة من الفرس ليس لك الفرس، يعـين سـلامن  نقول ٕان هؤالء طائفة من الفرس ليس لك الفرس، يعـين سـلامن ))))ترصف هلم ترصف هلم ترصف هلم ترصف هلم هبهبهبهبذاذاذاذا

 وهـو اmي ٔاشـار عـىل  وهـو اmي ٔاشـار عـىل  وهـو اmي ٔاشـار عـىل  وهـو اmي ٔاشـار عـىل ����فاريس ورمغ ذå اكن مـن ٔافـضل حصابـة رسـول هللا فاريس ورمغ ذå اكن مـن ٔافـضل حصابـة رسـول هللا فاريس ورمغ ذå اكن مـن ٔافـضل حصابـة رسـول هللا فاريس ورمغ ذå اكن مـن ٔافـضل حصابـة رسـول هللا 

    ���� حبفر اخلنـدق يف غـزوة أالحـزاب، واكن بـس حبفر اخلنـدق يف غـزوة أالحـزاب، واكن بـس حبفر اخلنـدق يف غـزوة أالحـزاب، واكن بـس حبفر اخلنـدق يف غـزوة أالحـزاب، واكن بـسببببب ذå نـرص هللا ب ذå نـرص هللا ب ذå نـرص هللا ب ذå نـرص هللا ����الرسول الرسول الرسول الرسول 
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        . . . . سلمني يف غزوة أالحزابسلمني يف غزوة أالحزابسلمني يف غزوة أالحزابسلمني يف غزوة أالحزابامل امل امل امل 

ن ٔاي واحد فاريس يبقى أكيد هو عدو لٕالسالم وكذا، ال فرقة ن ٔاي واحد فاريس يبقى أكيد هو عدو لٕالسالم وكذا، ال فرقة ن ٔاي واحد فاريس يبقى أكيد هو عدو لٕالسالم وكذا، ال فرقة ن ٔاي واحد فاريس يبقى أكيد هو عدو لٕالسالم وكذا، ال فرقة أ أ أ أ ٕاذن ال نريد التعممي ٕاذن ال نريد التعممي ٕاذن ال نريد التعممي ٕاذن ال نريد التعممي 
        . . . . طائفة معينة اليت تعتقد ٔاهنم ٔاو ال يعتقدون بصحة هذا ا�ين ٔاصالً طائفة معينة اليت تعتقد ٔاهنم ٔاو ال يعتقدون بصحة هذا ا�ين ٔاصالً طائفة معينة اليت تعتقد ٔاهنم ٔاو ال يعتقدون بصحة هذا ا�ين ٔاصالً طائفة معينة اليت تعتقد ٔاهنم ٔاو ال يعتقدون بصحة هذا ا�ين ٔاصالً 

معم دعاة العصبية العربية هذا Îجتاه عىل الفرس مجيًعا أالمر اmي جعل العصبية معم دعاة العصبية العربية هذا Îجتاه عىل الفرس مجيًعا أالمر اmي جعل العصبية معم دعاة العصبية العربية هذا Îجتاه عىل الفرس مجيًعا أالمر اmي جعل العصبية معم دعاة العصبية العربية هذا Îجتاه عىل الفرس مجيًعا أالمر اmي جعل العصبية ((((
و، واسـتطاع املتعصبون من الفرس ٔان يدخلوا ٕاىل كثري مـن احلـراكت و، واسـتطاع املتعصبون من الفرس ٔان يدخلوا ٕاىل كثري مـن احلـراكت و، واسـتطاع املتعصبون من الفرس ٔان يدخلوا ٕاىل كثري مـن احلـراكت و، واسـتطاع املتعصبون من الفرس ٔان يدخلوا ٕاىل كثري مـن احلـراكت الفارسـية تالفارسـية تالفارسـية تالفارسـية تمنمنمنمن

اليت تعادي إالسالم، ذå ٔان عدًدا من الفرس قد بقيـت عنـدمه خلفيـة جاهليـة، اليت تعادي إالسالم، ذå ٔان عدًدا من الفرس قد بقيـت عنـدمه خلفيـة جاهليـة، اليت تعادي إالسالم، ذå ٔان عدًدا من الفرس قد بقيـت عنـدمه خلفيـة جاهليـة، اليت تعادي إالسالم، ذå ٔان عدًدا من الفرس قد بقيـت عنـدمه خلفيـة جاهليـة، 
وووويهيهيهيه ٔان احلــا ٔان احلــا ٔان احلــا ٔان احلــامكمكمكمك ; صــفة القدســـية، وينتقــل احلــمك eلوراثــة، فــأظهروا التــشـيع ٔالن  ; صــفة القدســـية، وينتقــل احلــمك eلوراثــة، فــأظهروا التــشـيع ٔالن  ; صــفة القدســـية، وينتقــل احلــمك eلوراثــة، فــأظهروا التــشـيع ٔالن  ; صــفة القدســـية، وينتقــل احلــمك eلوراثــة، فــأظهروا التــشـيع ٔالن 

 عـيل بـن ٔايب طالـب  عـيل بـن ٔايب طالـب  عـيل بـن ٔايب طالـب  عـيل بـن ٔايب طالـب  ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل����الشـيعة قالوا بالشـيعة قالوا بالشـيعة قالوا بالشـيعة قالوا برضرضرضرضورة انتقال اخلالفة بعـد رسـول هللا ورة انتقال اخلالفة بعـد رسـول هللا ورة انتقال اخلالفة بعـد رسـول هللا ورة انتقال اخلالفة بعـد رسـول هللا 
 من بعده، وميكن مالحظـة نـسل احلـسني بـن  من بعده، وميكن مالحظـة نـسل احلـسني بـن  من بعده، وميكن مالحظـة نـسل احلـسني بـن  من بعده، وميكن مالحظـة نـسل احلـسني بـن ----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا----ؤابنائه من فاطمة ؤابنائه من فاطمة ؤابنائه من فاطمة ؤابنائه من فاطمة 

 زين العابدين عىل بن احلـسني واmي ٔامـه  زين العابدين عىل بن احلـسني واmي ٔامـه  زين العابدين عىل بن احلـسني واmي ٔامـه  زين العابدين عىل بن احلـسني واmي ٔامـه  عىل عىل عىل عىلعيل بن ٔايب طالب قد احنرص بو�هعيل بن ٔايب طالب قد احنرص بو�هعيل بن ٔايب طالب قد احنرص بو�هعيل بن ٔايب طالب قد احنرص بو�ه
� الفرس يزدجرد وبذا فقد اتصل نسل ملوك الفـرس بأحـد ٔاعـالم  الفرس يزدجرد وبذا فقد اتصل نسل ملوك الفـرس بأحـد ٔاعـالم  الفرس يزدجرد وبذا فقد اتصل نسل ملوك الفـرس بأحـد ٔاعـالم  الفرس يزدجرد وبذا فقد اتصل نسل ملوك الفـرس بأحـد ٔاعـالم ���سالفة بنت مسالفة بنت مسالفة بنت مسالفة بنت م

 اليت دونت قـد حـرصت بنـسل زيـن العابـدين  اليت دونت قـد حـرصت بنـسل زيـن العابـدين  اليت دونت قـد حـرصت بنـسل زيـن العابـدين  اليت دونت قـد حـرصت بنـسل زيـن العابـدين آل البيت، وهكذا فٕان ٔاآل البيت، وهكذا فٕان ٔاآل البيت، وهكذا فٕان ٔاآل البيت، وهكذا فٕان ٔامئمئمئمئة الشـيعةة الشـيعةة الشـيعةة الشـيعة
 هنا يذكر القصة كيف جاءت، يعين تقـول شــيعة ٕايـران ٔاو ٕايـران  هنا يذكر القصة كيف جاءت، يعين تقـول شــيعة ٕايـران ٔاو ٕايـران  هنا يذكر القصة كيف جاءت، يعين تقـول شــيعة ٕايـران ٔاو ٕايـران  هنا يذكر القصة كيف جاءت، يعين تقـول شــيعة ٕايـران ٔاو ٕايـران ))))عيل بن احلسنيعيل بن احلسنيعيل بن احلسنيعيل بن احلسني

الشـيعة، فرس، كيف جاءت هذه القصة، هذا ٔ¤ن هذا مدخل دخلـوه لٕالسـالم، الشـيعة، فرس، كيف جاءت هذه القصة، هذا ٔ¤ن هذا مدخل دخلـوه لٕالسـالم، الشـيعة، فرس، كيف جاءت هذه القصة، هذا ٔ¤ن هذا مدخل دخلـوه لٕالسـالم، الشـيعة، فرس، كيف جاءت هذه القصة، هذا ٔ¤ن هذا مدخل دخلـوه لٕالسـالم، 
؟ نـأيت ٕاىل ؟ نـأيت ٕاىل ؟ نـأيت ٕاىل ؟ نـأيت ٕاىل يشيشيشيشء ء ء ء     اااا وراثي وراثي وراثي وراثييكونيكونيكونيكونماذا يريدون؟ يريدون ٔان يكون احلمك وراثيا، كيف ماذا يريدون؟ يريدون ٔان يكون احلمك وراثيا، كيف ماذا يريدون؟ يريدون ٔان يكون احلمك وراثيا، كيف ماذا يريدون؟ يريدون ٔان يكون احلمك وراثيا، كيف 

عون عىل عون عىل عون عىل عون عىل حمحمحمحمبته، ومه آل البيت، آل البيت من؟ سـنخص صنفًا واحًدا بته، ومه آل البيت، آل البيت من؟ سـنخص صنفًا واحًدا بته، ومه آل البيت، آل البيت من؟ سـنخص صنفًا واحًدا بته، ومه آل البيت، آل البيت من؟ سـنخص صنفًا واحًدا املسلمون املسلمون املسلمون املسلمون مجممجممجممجم

 فـنحن حنـب  فـنحن حنـب  فـنحن حنـب  فـنحن حنـب ����من آل البيت ومه ٔابناء عيل بن ٔايب طالب من فاطمة بنت محمـد من آل البيت ومه ٔابناء عيل بن ٔايب طالب من فاطمة بنت محمـد من آل البيت ومه ٔابناء عيل بن ٔايب طالب من فاطمة بنت محمـد من آل البيت ومه ٔابناء عيل بن ٔايب طالب من فاطمة بنت محمـد 

 وحنب ابنته فاطمة وحنب زو وحنب ابنته فاطمة وحنب زو وحنب ابنته فاطمة وحنب زو وحنب ابنته فاطمة وحنب زوجججج ابنته عيل بن ٔايب طالب وحنب ٔابنائه،  ابنته عيل بن ٔايب طالب وحنب ٔابنائه،  ابنته عيل بن ٔايب طالب وحنب ٔابنائه،  ابنته عيل بن ٔايب طالب وحنب ٔابنائه، ����الرسول الرسول الرسول الرسول 
 åmو åmو åmو åmي عنـدمه من الطائفـة مـن املـسلمنيمن الطائفـة مـن املـسلمنيمن الطائفـة مـن املـسلمنيمن الطائفـة مـن املـسلمنيفنحن نريد احلمك ٔان يكون وراثيـا،فنحن نريد احلمك ٔان يكون وراثيـا،فنحن نريد احلمك ٔان يكون وراثيـا،فنحن نريد احلمك ٔان يكون وراثيـا،وmي عنـدمه  اmي عنـدمه  اmي عنـدمه  اmا 

، ، ، ، ����هذه اجلزئية من قالوا ٔان عيل بـن ٔايب طالـب ٔاوىل eخلالفـة بعـد رسـول هللا هذه اجلزئية من قالوا ٔان عيل بـن ٔايب طالـب ٔاوىل eخلالفـة بعـد رسـول هللا هذه اجلزئية من قالوا ٔان عيل بـن ٔايب طالـب ٔاوىل eخلالفـة بعـد رسـول هللا هذه اجلزئية من قالوا ٔان عيل بـن ٔايب طالـب ٔاوىل eخلالفـة بعـد رسـول هللا 
 املفرو املفرو املفرو املفروضضضض كذا كذا، ويدمعوهنم، ما اmي  كذا كذا، ويدمعوهنم، ما اmي  كذا كذا، ويدمعوهنم، ما اmي  كذا كذا، ويدمعوهنم، ما اmي عىل اعىل اعىل اعىل اللللهنج القوهنج القوهنج القوهنج القوميميميميففرقة قº، مث يذهبوا ٔانففرقة قº، مث يذهبوا ٔانففرقة قº، مث يذهبوا ٔانففرقة قº، مث يذهبوا ٔانمتمتمتمت    
 ٔان زين العابدين بـن احلـسني بـن عـيل، وهـو اmي  ٔان زين العابدين بـن احلـسني بـن عـيل، وهـو اmي  ٔان زين العابدين بـن احلـسني بـن عـيل، وهـو اmي  ٔان زين العابدين بـن احلـسني بـن عـيل، وهـو اmي دثدثدثدثيقوي املسأ� ٔاكرث يقوم حييقوي املسأ� ٔاكرث يقوم حييقوي املسأ� ٔاكرث يقوم حييقوي املسأ� ٔاكرث يقوم حي

هذا حفيد عيل بن ٔايب طالب ٔامه هذا حفيد عيل بن ٔايب طالب ٔامه هذا حفيد عيل بن ٔايب طالب ٔامه هذا حفيد عيل بن ٔايب طالب ٔامه »  »  »  »  غريب الشام واغريب الشام واغريب الشام واغريب الشام والميلميلميلميننننليس الغريب ليس الغريب ليس الغريب ليس الغريب ««««ٔالف قصيدة ٔالف قصيدة ٔالف قصيدة ٔالف قصيدة 

� الفرس يعين احلس الفرس يعين احلس الفرس يعين احلس الفرس يعين احلس��� نفسه هو اmي تزو نفسه هو اmي تزو نفسه هو اmي تزو نفسه هو اmي تزوجججج سـالفة  سـالفة  سـالفة  سـالفة ���� بن عيل  بن عيل  بن عيل  بن عيل نينينينيسالفة بنت مسالفة بنت مسالفة بنت مسالفة بنت م
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� الفرس، بذå وصلنا ٕان ٔاصبح واحد من آل البيـت قـد تـزو الفرس، بذå وصلنا ٕان ٔاصبح واحد من آل البيـت قـد تـزو الفرس، بذå وصلنا ٕان ٔاصبح واحد من آل البيـت قـد تـزو الفرس، بذå وصلنا ٕان ٔاصبح واحد من آل البيـت قـد تـزوجججج    ���بنت يزدجرد مبنت يزدجرد مبنت يزدجرد مبنت يزدجرد م
، ، ، ، يتـوىليتـوىليتـوىليتـوىل ٔاحد مـن ٔاحفـاده  ٔاحد مـن ٔاحفـاده  ٔاحد مـن ٔاحفـاده  ٔاحد مـن ٔاحفـاده ٔانٔانٔانٔانeمرٔاة من عندo فأصبح ٕاننا نطالب eحلسني بن عيل eمرٔاة من عندo فأصبح ٕاننا نطالب eحلسني بن عيل eمرٔاة من عندo فأصبح ٕاننا نطالب eحلسني بن عيل eمرٔاة من عندo فأصبح ٕاننا نطالب eحلسني بن عيل 

 ٔالن زو ٔالن زو ٔالن زو ٔالن زوجججج     اخلالقـة اخلالقـة اخلالقـة اخلالقـة؟ ٔالننا حنـب احلـسني، هـذا اmي يقولـون، لكـهنم يريـدون؟ ٔالننا حنـب احلـسني، هـذا اmي يقولـون، لكـهنم يريـدون؟ ٔالننا حنـب احلـسني، هـذا اmي يقولـون، لكـهنم يريـدون؟ ٔالننا حنـب احلـسني، هـذا اmي يقولـون، لكـهنم يريـدونملاذاملاذاملاذاملاذا
ــأيت eلقــصة هكــذا، يبقــى اخلالفــة  ــأيت eلقــصة هكــذا، يبقــى اخلالفــة احلــسني اكنــت مــن الفــرس، فعندئــذ عنــدما ن ــأيت eلقــصة هكــذا، يبقــى اخلالفــة احلــسني اكنــت مــن الفــرس، فعندئــذ عنــدما ن ــأيت eلقــصة هكــذا، يبقــى اخلالفــة احلــسني اكنــت مــن الفــرس، فعندئــذ عنــدما ن احلــسني اكنــت مــن الفــرس، فعندئــذ عنــدما ن

        . . . . الفارسـية، الفارسـية، الفارسـية، الفارسـية، يهيهيهيه بدل اخلالفة إالسالمية بدل اخلالفة إالسالمية بدل اخلالفة إالسالمية بدل اخلالفة إالسالمية

وهكذا فٕان ٔاوهكذا فٕان ٔاوهكذا فٕان ٔاوهكذا فٕان ٔامئمئمئمئة الشـيعة اليت دونـت قـد حـرصت بنـسل زيـن العابـدين عـيل بـن ة الشـيعة اليت دونـت قـد حـرصت بنـسل زيـن العابـدين عـيل بـن ة الشـيعة اليت دونـت قـد حـرصت بنـسل زيـن العابـدين عـيل بـن ة الشـيعة اليت دونـت قـد حـرصت بنـسل زيـن العابـدين عـيل بـن ((((

         ال ال ال ال؟؟؟؟ مل ي مل ي مل ي مل يزتزتزتزتووووجججج ٕاال بسالفة ٕاال بسالفة ٕاال بسالفة ٕاال بسالفة���� احلسني  احلسني  احلسني  احلسني ىل حقيقة أالمر هلىل حقيقة أالمر هلىل حقيقة أالمر هلىل حقيقة أالمر هل عندما ننظر إ  عندما ننظر إ  عندما ننظر إ  عندما ننظر إ     ))))احلسنياحلسنياحلسنياحلسني
احلـسن اكن مطالقـا، يـذكر ٔانـه احلـسن اكن مطالقـا، يـذكر ٔانـه احلـسن اكن مطالقـا، يـذكر ٔانـه احلـسن اكن مطالقـا، يـذكر ٔانـه  احلسن، احلسن، احلسن، احلسن،مبـن تـزومبـن تـزومبـن تـزومبـن تـزوجججج ٔاحد  ٔاحد  ٔاحد  ٔاحد مل يذكرمل يذكرمل يذكرمل يذكرلامذا لامذا لامذا لامذا ففففتزوتزوتزوتزوجججج ٔاكرث، ٔاكرث، ٔاكرث، ٔاكرث،

تزوتزوتزوتزوجججج تسعني امرٔاة تقريبا، فٕاذن لو منيش  تسعني امرٔاة تقريبا، فٕاذن لو منيش  تسعني امرٔاة تقريبا، فٕاذن لو منيش  تسعني امرٔاة تقريبا، فٕاذن لو منيش هبهبهبهبذه القصة، طيب ما احلسن تزوذه القصة، طيب ما احلسن تزوذه القصة، طيب ما احلسن تزوذه القصة، طيب ما احلسن تزوجججج مـن  مـن  مـن  مـن 
ملـاذا ٔاخـذمت ملـاذا ٔاخـذمت ملـاذا ٔاخـذمت ملـاذا ٔاخـذمت املغرب من العراق من ٔاي منطقة املغرب من العراق من ٔاي منطقة املغرب من العراق من ٔاي منطقة املغرب من العراق من ٔاي منطقة خمخمخمخمتلفة، فتلفة، فتلفة، فتلفة، فببببالتاالتاالتاالتايليليليل يبقى نفـس القـصة،  يبقى نفـس القـصة،  يبقى نفـس القـصة،  يبقى نفـس القـصة، 

� الفرس، ؤا الفرس، ؤا الفرس، ؤا الفرس، ؤاجنجنجنجنب مهنا زيـن العابـدين فـٕاذن ب مهنا زيـن العابـدين فـٕاذن ب مهنا زيـن العابـدين فـٕاذن ب مهنا زيـن العابـدين فـٕاذن ���هذا فقط، احلسني تزوهذا فقط، احلسني تزوهذا فقط، احلسني تزوهذا فقط، احلسني تزوجججج من بنت م من بنت م من بنت م من بنت م
لـلـلـلـيكيكيكيك    يكون اخلالفة ٔاو اmين ميلكون احلمك البد ٔان يكونوا من نسل زين العابـدين، يكون اخلالفة ٔاو اmين ميلكون احلمك البد ٔان يكونوا من نسل زين العابـدين، يكون اخلالفة ٔاو اmين ميلكون احلمك البد ٔان يكونوا من نسل زين العابـدين، يكون اخلالفة ٔاو اmين ميلكون احلمك البد ٔان يكونوا من نسل زين العابـدين، 

لك احلسن تزولك احلسن تزولك احلسن تزولك احلسن تزوجججج واحلسني  واحلسني  واحلسني  واحلسني الالالالنطبق القاعدة، نطبقها عىل نطبق القاعدة، نطبقها عىل نطبق القاعدة، نطبقها عىل نطبق القاعدة، نطبقها عىل سـ سـ سـ سـ لو لو لو لو يصلوا ٕاىل ما يريدونه،يصلوا ٕاىل ما يريدونه،يصلوا ٕاىل ما يريدونه،يصلوا ٕاىل ما يريدونه،
جنجنجنجنب، ملاذا ٔاتيت بزين العابدين لوحده؟ ٔالن ٔامه ب، ملاذا ٔاتيت بزين العابدين لوحده؟ ٔالن ٔامه ب، ملاذا ٔاتيت بزين العابدين لوحده؟ ٔالن ٔامه ب، ملاذا ٔاتيت بزين العابدين لوحده؟ ٔالن ٔامه تزوتزوتزوتزوجججج، واحلسن ٔا، واحلسن ٔا، واحلسن ٔا، واحلسن ٔاجنجنجنجنب واحلسني أ ب واحلسني أ ب واحلسني أ ب واحلسني أ 

        . . . . فارسـيةفارسـيةفارسـيةفارسـية

        ....املراد eحللول ووحدة الوجوداملراد eحللول ووحدة الوجوداملراد eحللول ووحدة الوجوداملراد eحللول ووحدة الوجود

واكن من هؤالء اmين ٔاظهروا التشـيع احلراكت الباطنية، واmين ادعوا النسب ٕاىل واكن من هؤالء اmين ٔاظهروا التشـيع احلراكت الباطنية، واmين ادعوا النسب ٕاىل واكن من هؤالء اmين ٔاظهروا التشـيع احلراكت الباطنية، واmين ادعوا النسب ٕاىل واكن من هؤالء اmين ٔاظهروا التشـيع احلراكت الباطنية، واmين ادعوا النسب ٕاىل ((((

، وحراكت بعض املتصوفة اmيـن ادعـوا القيـام بـأعامل خارجـة عـن ، وحراكت بعض املتصوفة اmيـن ادعـوا القيـام بـأعامل خارجـة عـن ، وحراكت بعض املتصوفة اmيـن ادعـوا القيـام بـأعامل خارجـة عـن ، وحراكت بعض املتصوفة اmيـن ادعـوا القيـام بـأعامل خارجـة عـن ����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا 
حات، وكـام قـال بعـضهم eحللـول، ووحـدة حات، وكـام قـال بعـضهم eحللـول، ووحـدة حات، وكـام قـال بعـضهم eحللـول، ووحـدة حات، وكـام قـال بعـضهم eحللـول، ووحـدة سسسسنننننننن الكون، واكن هلم شطحات وشـط الكون، واكن هلم شطحات وشـط الكون، واكن هلم شطحات وشـط الكون، واكن هلم شطحات وشـط

 يعين ٔان هللا تعاىل عام يقولون علًوا كبًريا، حل يف  يعين ٔان هللا تعاىل عام يقولون علًوا كبًريا، حل يف  يعين ٔان هللا تعاىل عام يقولون علًوا كبًريا، حل يف  يعين ٔان هللا تعاىل عام يقولون علًوا كبًريا، حل يف خمخمخمخملوقاتـه، يعـين لوقاتـه، يعـين لوقاتـه، يعـين لوقاتـه، يعـين ::::احللولاحللولاحللولاحللول    ))))الوجودالوجودالوجودالوجود
ترى مثًال ٔاعزترى مثًال ٔاعزترى مثًال ٔاعزترى مثًال ٔاعزمكمكمكمك هللا لكبا ٔاو خ هللا لكبا ٔاو خ هللا لكبا ٔاو خ هللا لكبا ٔاو خزنزنزنزنيرا هللا حل يف هذا ايرا هللا حل يف هذا ايرا هللا حل يف هذا ايرا هللا حل يف هذا ا����لوق، هكـذا يقولـون، هـذه لوق، هكـذا يقولـون، هـذه لوق، هكـذا يقولـون، هـذه لوق، هكـذا يقولـون، هـذه 

 احللول ووحدة  احللول ووحدة  احللول ووحدة  احللول ووحدة فرقة تسمى فرقة احللول، واملسمل ال يقول فرقة تسمى فرقة احللول، واملسمل ال يقول فرقة تسمى فرقة احللول، واملسمل ال يقول فرقة تسمى فرقة احللول، واملسمل ال يقول هبهبهبهبذا الذا الذا الذا ال0000م الم الم الم الببببشع، عقيدةشع، عقيدةشع، عقيدةشع، عقيدة
الوجود، ٕان لك ما يف هذا الوجود يعين ٔ¤ن هللا متثل فيه، يقول بعضهم وما اللكب الوجود، ٕان لك ما يف هذا الوجود يعين ٔ¤ن هللا متثل فيه، يقول بعضهم وما اللكب الوجود، ٕان لك ما يف هذا الوجود يعين ٔ¤ن هللا متثل فيه، يقول بعضهم وما اللكب الوجود، ٕان لك ما يف هذا الوجود يعين ٔ¤ن هللا متثل فيه، يقول بعضهم وما اللكب 
واخلواخلواخلواخلزنزنزنزنير ٕاال ٕالهنا ومع هللا ٕاال راهب يف كنيـسة، فيجعـل الـرش مثـل اخلـري، واحـد ير ٕاال ٕالهنا ومع هللا ٕاال راهب يف كنيـسة، فيجعـل الـرش مثـل اخلـري، واحـد ير ٕاال ٕالهنا ومع هللا ٕاال راهب يف كنيـسة، فيجعـل الـرش مثـل اخلـري، واحـد ير ٕاال ٕالهنا ومع هللا ٕاال راهب يف كنيـسة، فيجعـل الـرش مثـل اخلـري، واحـد 
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، هو ربنا موجود معه يف هذه احلا�، واmي يعمل خري ربنا معه، ممتثل ، هو ربنا موجود معه يف هذه احلا�، واmي يعمل خري ربنا معه، ممتثل ، هو ربنا موجود معه يف هذه احلا�، واmي يعمل خري ربنا معه، ممتثل ، هو ربنا موجود معه يف هذه احلا�، واmي يعمل خري ربنا معه، ممتثل خطأ خطأ خطأ خطأ يعمل يعمل يعمل يعمل 

ُن ُن ُن ُن ﴿﴿﴿﴿    : : : :  يقول يقول يقول يقول����متثل يف هذا الفعل الرش ٔاو اخلري، وهللا متثل يف هذا الفعل الرش ٔاو اخلري، وهللا متثل يف هذا الفعل الرش ٔاو اخلري، وهللا متثل يف هذا الفعل الرش ٔاو اخلري، وهللا وليس معه بقدرته، م وليس معه بقدرته، م وليس معه بقدرته، م وليس معه بقدرته، م  َ َْ َْ محمحمحْمحَْ �� الرالرالرالر��
ىىىى ََ وووَوَ ََ تتتتََ ْْ ِش اسـِ اسـِ اسـِ اسـْْ شْ شْ رررْرشْ ََ ََ الع الع الع الَعَ ىىىى****    ععععََََىلىلىلَىلَ َ �َ �َ �َ ََ الرث الرث الرث الرث� تتتَتَ ْ َْ َْ ا حتا حتا حتا َحتَْ ََ مممَمَ ََ ا وا وا وا َوَ ََ ُمُمُمَُمَ ََ ا با با با بََََييييْْْْهنهنهنَهنَ ََ مممَمَ ََ ِض وِ وِ وِ َوَ ضْ رررْرضْضْ �� ا ِيف االا ِيف االا ِيف االا ِيف اال�� ََ مممَمَ ََ اِت واِت واِت واِت َوَ ََ وووَوَ ََ مممَمَ �� ا ِيف السا ِيف السا ِيف السا ِيف الس�� ََ ُ مُ مُ مُ َمَ ََ َ;َ;;;    ﴾﴾﴾﴾

        . . . . ----سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل----، ، ، ،     ]]]]٦٦٦٦، ، ، ، ٥٥٥٥: : : : طهطهطهطه    [[[[    

فة �و� فـارس القدميـة، فة �و� فـارس القدميـة، فة �و� فـارس القدميـة، فة �و� فـارس القدميـة، وميكن ٔان نضيف يف عامل العصبية ٕاعالن ٕايران ٔاهنا خليوميكن ٔان نضيف يف عامل العصبية ٕاعالن ٕايران ٔاهنا خليوميكن ٔان نضيف يف عامل العصبية ٕاعالن ٕايران ٔاهنا خليوميكن ٔان نضيف يف عامل العصبية ٕاعالن ٕايران ٔاهنا خلي((((
هــ، مث ٔاÊم هــ، مث ٔاÊم هــ، مث ٔاÊم هــ، مث ٔاÊم ٧٠٧٠٧٠٧٠٤٤٤٤عـام عـام عـام عـام ) ) ) ) محمد خدابنـدهمحمد خدابنـدهمحمد خدابنـدهمحمد خدابنـده((((وٕاعالن قيام دو� الشـيعة فهيا ٔاÊم ٔاوجلايتو وٕاعالن قيام دو� الشـيعة فهيا ٔاÊم ٔاوجلايتو وٕاعالن قيام دو� الشـيعة فهيا ٔاÊم ٔاوجلايتو وٕاعالن قيام دو� الشـيعة فهيا ٔاÊم ٔاوجلايتو 

        . . . . هـ، واكن للخالف املذههـ، واكن للخالف املذههـ، واكن للخالف املذههـ، واكن للخالف املذهيبيبيبيب دوره يف هذا الشأن دوره يف هذا الشأن دوره يف هذا الشأن دوره يف هذا الشأن٩٩٩٩٠٠٠٠٦٦٦٦الصفويني عام الصفويني عام الصفويني عام الصفويني عام 

مث مث مث مث :  :  :  :  كام ٔان لعامل التارخي ٔاثرا كبًريا يف نشأة هذه العصبية، وهو ما نتحدث عنه االٓنكام ٔان لعامل التارخي ٔاثرا كبًريا يف نشأة هذه العصبية، وهو ما نتحدث عنه االٓنكام ٔان لعامل التارخي ٔاثرا كبًريا يف نشأة هذه العصبية، وهو ما نتحدث عنه االٓنكام ٔان لعامل التارخي ٔاثرا كبًريا يف نشأة هذه العصبية، وهو ما نتحدث عنه االٓن
هــ ٔاÊم هــ ٔاÊم هــ ٔاÊم هــ ٔاÊم ٢١٢١٢١٢١د ٔان انساح املـسلمون فهيـا ٕاثـر معركـة هناونـد عـام د ٔان انساح املـسلمون فهيـا ٕاثـر معركـة هناونـد عـام د ٔان انساح املـسلمون فهيـا ٕاثـر معركـة هناونـد عـام د ٔان انساح املـسلمون فهيـا ٕاثـر معركـة هناونـد عـام فتح بالد فارس بعفتح بالد فارس بعفتح بالد فارس بعفتح بالد فارس بع

هــ، املعركـة الـيت انتـرص فهيـا هــ، املعركـة الـيت انتـرص فهيـا هــ، املعركـة الـيت انتـرص فهيـا هــ، املعركـة الـيت انتـرص فهيـا ٢١٢١٢١٢١ معركة هناوند عام  معركة هناوند عام  معركة هناوند عام  معركة هناوند عام ))))����اخلليفة معر بن اخلطاب اخلليفة معر بن اخلطاب اخلليفة معر بن اخلطاب اخلليفة معر بن اخلطاب 
        . . . . املسلمون عىل الفرس، وفتحوا بالد الفرساملسلمون عىل الفرس، وفتحوا بالد الفرساملسلمون عىل الفرس، وفتحوا بالد الفرساملسلمون عىل الفرس، وفتحوا بالد الفرس

 فتحهـا،  فتحهـا،  فتحهـا،  فتحهـا، ����ٕاال ٔان بعض املناطق عادت فانتفضت ٕاال ٔان بعض املناطق عادت فانتفضت ٕاال ٔان بعض املناطق عادت فانتفضت ٕاال ٔان بعض املناطق عادت فانتفضت جفجفجفجفدد اخلليفة عدد اخلليفة عدد اخلليفة عدد اخلليفة ع3333ن بـن عفـان ن بـن عفـان ن بـن عفـان ن بـن عفـان ((((

، مركز خالفته ، مركز خالفته ، مركز خالفته ، مركز خالفته ����وملا نقل عيل بن ٔايب طالب وملا نقل عيل بن ٔايب طالب وملا نقل عيل بن ٔايب طالب وملا نقل عيل بن ٔايب طالب .  .  .  .   هناك هنائًيا هناك هنائًيا هناك هنائًيا هناك هنائًياواسـتقر وضع املسلمنيواسـتقر وضع املسلمنيواسـتقر وضع املسلمنيواسـتقر وضع املسلمني
ٕاىل الكوفة اكن املرشق يتٕاىل الكوفة اكن املرشق يتٕاىل الكوفة اكن املرشق يتٕاىل الكوفة اكن املرشق يتببببعه، واكن عامì عىل خراسان زÊد بن ٔابيه وهو زÊد بن عه، واكن عامì عىل خراسان زÊد بن ٔابيه وهو زÊد بن عه، واكن عامì عىل خراسان زÊد بن ٔابيه وهو زÊد بن عه، واكن عامì عىل خراسان زÊد بن ٔابيه وهو زÊد بن 
ٔايب سفيان، واســمتر ذå حـىت استـشهد ســيدo عـيل، مث تنـازل ســيدo احلـسن ٔايب سفيان، واســمتر ذå حـىت استـشهد ســيدo عـيل، مث تنـازل ســيدo احلـسن ٔايب سفيان، واســمتر ذå حـىت استـشهد ســيدo عـيل، مث تنـازل ســيدo احلـسن ٔايب سفيان، واســمتر ذå حـىت استـشهد ســيدo عـيل، مث تنـازل ســيدo احلـسن 

ىبىبىبىب زÊد بن ٔابيه واعتـصم  زÊد بن ٔابيه واعتـصم  زÊد بن ٔابيه واعتـصم  زÊد بن ٔابيه واعتـصم خبخبخبخبراسـان، وراسـان، وراسـان، وراسـان، و----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا----ملعاوية ملعاوية ملعاوية ملعاوية  مل يـمتكن معاويـة مل يـمتكن معاويـة مل يـمتكن معاويـة مل يـمتكن معاويـة ، فأ، فأ، فأ، فأ
 زÊد بن ٔابيه اكن والًيا يف عهد عـيل  زÊد بن ٔابيه اكن والًيا يف عهد عـيل  زÊد بن ٔابيه اكن والًيا يف عهد عـيل  زÊد بن ٔابيه اكن والًيا يف عهد عـيل ))))من خراسان حىت اسرتمن خراسان حىت اسرتمن خراسان حىت اسرتمن خراسان حىت اسرتىضىضىضىض زÊدا، وقربه منه زÊدا، وقربه منه زÊدا، وقربه منه زÊدا، وقربه منه

    ����بن ٔايب طالب ملا قتل عيل وتوىل احلسن سـتة ٔاشهر مث تنازل احلـسن ملعاويـة بن ٔايب طالب ملا قتل عيل وتوىل احلسن سـتة ٔاشهر مث تنازل احلـسن ملعاويـة بن ٔايب طالب ملا قتل عيل وتوىل احلسن سـتة ٔاشهر مث تنازل احلـسن ملعاويـة بن ٔايب طالب ملا قتل عيل وتوىل احلسن سـتة ٔاشهر مث تنازل احلـسن ملعاويـة 
زÊد مل يرق ; هذا أالمر، يعين كيف تأخذ ٔانت اخلالفة وكذا، فـمل يـمتكن معاويـة زÊد مل يرق ; هذا أالمر، يعين كيف تأخذ ٔانت اخلالفة وكذا، فـمل يـمتكن معاويـة زÊد مل يرق ; هذا أالمر، يعين كيف تأخذ ٔانت اخلالفة وكذا، فـمل يـمتكن معاويـة زÊد مل يرق ; هذا أالمر، يعين كيف تأخذ ٔانت اخلالفة وكذا، فـمل يـمتكن معاويـة 

ن ٔابيــه اســـتقل ن ٔابيــه اســـتقل ن ٔابيــه اســـتقل ن ٔابيــه اســـتقل خبخبخبخبراســان هــذه، منفــصº عــن اخلالفــة، راســان هــذه، منفــصº عــن اخلالفــة، راســان هــذه، منفــصº عــن اخلالفــة، راســان هــذه، منفــصº عــن اخلالفــة، بــن خراســان، اكن زÊد بــبــن خراســان، اكن زÊد بــبــن خراســان، اكن زÊد بــبــن خراســان، اكن زÊد بــ
        . . . . فاسرتضاه معاوية وقربه منهفاسرتضاه معاوية وقربه منهفاسرتضاه معاوية وقربه منهفاسرتضاه معاوية وقربه منه

        .... خطأ مقو� ٔان الفرس مه املوا خطأ مقو� ٔان الفرس مه املوا خطأ مقو� ٔان الفرس مه املوا خطأ مقو� ٔان الفرس مه املوايليليليل

ومل يكن أالمويون ٔاحصاب عـصبية عربيـة وضـد الفـرس ٔاو املـواومل يكن أالمويون ٔاحصاب عـصبية عربيـة وضـد الفـرس ٔاو املـواومل يكن أالمويون ٔاحصاب عـصبية عربيـة وضـد الفـرس ٔاو املـواومل يكن أالمويون ٔاحصاب عـصبية عربيـة وضـد الفـرس ٔاو املـوايليليليل، مـع العـمل ٔان ، مـع العـمل ٔان ، مـع العـمل ٔان ، مـع العـمل ٔان ((((
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، كام تصور ذå كتب ، كام تصور ذå كتب ، كام تصور ذå كتب ، كام تصور ذå كتب - - - - ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا- - - - الفرس الفرس الفرس الفرس يشيشيشيشء واملواء واملواء واملواء واملوايليليليل    يشيشيشيشء آخر كام سـء آخر كام سـء آخر كام سـء آخر كام سـميميميمير معنا ر معنا ر معنا ر معنا 
 كتب التارخي تقول ٕان هذا مـن املـوا كتب التارخي تقول ٕان هذا مـن املـوا كتب التارخي تقول ٕان هذا مـن املـوا كتب التارخي تقول ٕان هذا مـن املـوايليليليل، املـوا، املـوا، املـوا، املـوايليليليل يعـين مـن  يعـين مـن  يعـين مـن  يعـين مـن ))))اليت بني ٔايدينااليت بني ٔايدينااليت بني ٔايدينااليت بني ٔايديناالتارخي التارخي التارخي التارخي 

        ....الفرس، ال، الفرس الفرس، ال، الفرس الفرس، ال، الفرس الفرس، ال، الفرس يشيشيشيشء واملواء واملواء واملواء واملوايليليليل    يشيشيشيشء آخرء آخرء آخرء آخر

            من هو اجلراح احلمن هو اجلراح احلمن هو اجلراح احلمن هو اجلراح احلمكمكمكمكي؟ي؟ي؟ي؟

وليس من ٔامر نسـتدل به عىل رٔاهيا سوى حادثة فهمت بشلك غري حصيح، ووليس من ٔامر نسـتدل به عىل رٔاهيا سوى حادثة فهمت بشلك غري حصيح، ووليس من ٔامر نسـتدل به عىل رٔاهيا سوى حادثة فهمت بشلك غري حصيح، ووليس من ٔامر نسـتدل به عىل رٔاهيا سوى حادثة فهمت بشلك غري حصيح، ويهيهيهيه    ((((
جلزيـة مـن بعـض جلزيـة مـن بعـض جلزيـة مـن بعـض جلزيـة مـن بعـض حادثة اجلراح احلحادثة اجلراح احلحادثة اجلراح احلحادثة اجلراح احلمكمكمكمكي ٔاÊم معر بن عبد العزيز، وي ٔاÊم معر بن عبد العزيز، وي ٔاÊم معر بن عبد العزيز، وي ٔاÊم معر بن عبد العزيز، ويهيهيهيه ٔانه قد ٔاخذ ا ٔانه قد ٔاخذ ا ٔانه قد ٔاخذ ا ٔانه قد ٔاخذ ا

الناس من اêوس، مث دانوا eٕالسالم بعد مرور مدة من العام فمل يرد هلم مـا ٔاخـذ الناس من اêوس، مث دانوا eٕالسالم بعد مرور مدة من العام فمل يرد هلم مـا ٔاخـذ الناس من اêوس، مث دانوا eٕالسالم بعد مرور مدة من العام فمل يرد هلم مـا ٔاخـذ الناس من اêوس، مث دانوا eٕالسالم بعد مرور مدة من العام فمل يرد هلم مـا ٔاخـذ 
    ))))ن عاèم ذå، واجهتد وعد ما ٔاخذ ال يرد، وٕامنا تـسقط اجلزيـة بعـد عـاèم ذاكن عاèم ذå، واجهتد وعد ما ٔاخذ ال يرد، وٕامنا تـسقط اجلزيـة بعـد عـاèم ذاكن عاèم ذå، واجهتد وعد ما ٔاخذ ال يرد، وٕامنا تـسقط اجلزيـة بعـد عـاèم ذاكن عاèم ذå، واجهتد وعد ما ٔاخذ ال يرد، وٕامنا تـسقط اجلزيـة بعـد عـاèم ذاكمممم

 ٔان اêوس سـيدفعوا اجلزية، اجلزية هذه مثًال تدفع مقدما، يأخذها مثًال يف  ٔان اêوس سـيدفعوا اجلزية، اجلزية هذه مثًال تدفع مقدما، يأخذها مثًال يف  ٔان اêوس سـيدفعوا اجلزية، اجلزية هذه مثًال تدفع مقدما، يأخذها مثًال يف  ٔان اêوس سـيدفعوا اجلزية، اجلزية هذه مثًال تدفع مقدما، يأخذها مثًال يف ::::الصورةالصورةالصورةالصورة
 جنيه، دفع م جنيه، دفع م جنيه، دفع م جنيه، دفع مببببللللغغغغ ٔاخذه مقدم، فاسـلموا ق ٔاخذه مقدم، فاسـلموا ق ٔاخذه مقدم، فاسـلموا ق ٔاخذه مقدم، فاسـلموا قببببـل ـل ـل ـل ٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠ السـنة مثًال  السـنة مثًال  السـنة مثًال  السـنة مثًال شهر شهر شهر شهر حمحمحمحمرم عن هذهرم عن هذهرم عن هذهرم عن هذه

    ٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠، ٔاسلموا مثًال بعد ثالثة شهور ٔاو هكذا، طيب ٔانت ٔاخذت ال، ٔاسلموا مثًال بعد ثالثة شهور ٔاو هكذا، طيب ٔانت ٔاخذت ال، ٔاسلموا مثًال بعد ثالثة شهور ٔاو هكذا، طيب ٔانت ٔاخذت ال، ٔاسلموا مثًال بعد ثالثة شهور ٔاو هكذا، طيب ٔانت ٔاخذت الانهتاء السـنةانهتاء السـنةانهتاء السـنةانهتاء السـنة
 شهر، مه ٔاسلموا بعد ٔاربعة ٔاشـهر، ٔانـت حقـ شهر، مه ٔاسلموا بعد ٔاربعة ٔاشـهر، ٔانـت حقـ شهر، مه ٔاسلموا بعد ٔاربعة ٔاشـهر، ٔانـت حقـ شهر، مه ٔاسلموا بعد ٔاربعة ٔاشـهر، ٔانـت حقـكككك تأخـذ جزيـة  تأخـذ جزيـة  تأخـذ جزيـة  تأخـذ جزيـة ١٢١٢١٢١٢جنيه للسـنة لكها جنيه للسـنة لكها جنيه للسـنة لكها جنيه للسـنة لكها 

====    ٤٤٤٤××××٥٥٥٥٠٠٠٠ الـشهر  الـشهر  الـشهر  الـشهر خبخبخبخبمـسني مـسني مـسني مـسني ٦٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠ٔاربعة ٔاشهر، البأاربعة ٔاشهر، البأاربعة ٔاشهر، البأاربعة ٔاشهر، البايقيقيقيق هـذا يـرد، ٔانـت مـثًال قلنـا بــ  هـذا يـرد، ٔانـت مـثًال قلنـا بــ  هـذا يـرد، ٔانـت مـثًال قلنـا بــ  هـذا يـرد، ٔانـت مـثًال قلنـا بــ 
 جنيه يرجع للك واحد م جنيه يرجع للك واحد م جنيه يرجع للك واحد م جنيه يرجع للك واحد مببببلغه، هذا الرجل لغه، هذا الرجل لغه، هذا الرجل لغه، هذا الرجل ٤٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه، عليه ٕاعادة e جنيه، عليه ٕاعادة e جنيه، عليه ٕاعادة e جنيه، عليه ٕاعادة eيقيقيقيق املبل املبل املبل املبلغغغغ    ٢٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠

 سـيدo معر بن عبـد العزيـز، عـىل بـÙ ٔالخـذ هـذه  سـيدo معر بن عبـد العزيـز، عـىل بـÙ ٔالخـذ هـذه  سـيدo معر بن عبـد العزيـز، عـىل بـÙ ٔالخـذ هـذه  سـيدo معر بن عبـد العزيـز، عـىل بـÙ ٔالخـذ هـذه  قام بتعيينه قام بتعيينه قام بتعيينه قام بتعيينهامسه اجلراح احلامسه اجلراح احلامسه اجلراح احلامسه اجلراح احلمكمكمكمكيييي
مـا مـا مـا مـا : : : : اجلزية فعمل هذه احلركة، فقالوا ; رد علينا بقية املبلاجلزية فعمل هذه احلركة، فقالوا ; رد علينا بقية املبلاجلزية فعمل هذه احلركة، فقالوا ; رد علينا بقية املبلاجلزية فعمل هذه احلركة، فقالوا ; رد علينا بقية املبلغغغغ ٔالننـا قـد ٔاسـلمنا، فقـال ٔالننـا قـد ٔاسـلمنا، فقـال ٔالننـا قـد ٔاسـلمنا، فقـال ٔالننـا قـد ٔاسـلمنا، فقـال

خذ مال ظمل ليست من حقه، ٕامنا تسقط اجلزية بعد عاèم خذ مال ظمل ليست من حقه، ٕامنا تسقط اجلزية بعد عاèم خذ مال ظمل ليست من حقه، ٕامنا تسقط اجلزية بعد عاèم خذ مال ظمل ليست من حقه، ٕامنا تسقط اجلزية بعد عاèم ٔاخذ ال يرد، يعين ٔاخذ ال يرد، يعين ٔاخذ ال يرد، يعين ٔاخذ ال يرد، يعين هبهبهبهبذا أ ذا أ ذا أ ذا أ 
        . . . . ذاك، من العام القادم ال تدفعوا ذاك، من العام القادم ال تدفعوا ذاك، من العام القادم ال تدفعوا ذاك، من العام القادم ال تدفعوا يشيشيشيشء، لكن اmي دفع انهتـىء، لكن اmي دفع انهتـىء، لكن اmي دفع انهتـىء، لكن اmي دفع انهتـى

        مباذا قمباذا قمباذا قمباذا قىضىضىضىض معر بن عبد العزيز  للمجوس اmين ٔاسلموا؟ معر بن عبد العزيز  للمجوس اmين ٔاسلموا؟ معر بن عبد العزيز  للمجوس اmين ٔاسلموا؟ معر بن عبد العزيز  للمجوس اmين ٔاسلموا؟

وٕامنا تسقط اجلزية بعد عاèم ذاك، فرفعـوا هـذا أالمـر ٕاىل اخلليفـة معـر بـن عبـد وٕامنا تسقط اجلزية بعد عاèم ذاك، فرفعـوا هـذا أالمـر ٕاىل اخلليفـة معـر بـن عبـد وٕامنا تسقط اجلزية بعد عاèم ذاك، فرفعـوا هـذا أالمـر ٕاىل اخلليفـة معـر بـن عبـد وٕامنا تسقط اجلزية بعد عاèم ذاك، فرفعـوا هـذا أالمـر ٕاىل اخلليفـة معـر بـن عبـد ((((
عبد العزيز يعبد العزيز يعبد العزيز يعبد العزيز يرضرضرضرضب به املثل يف العدل ٔايًضا مـع معـر بـن ب به املثل يف العدل ٔايًضا مـع معـر بـن ب به املثل يف العدل ٔايًضا مـع معـر بـن ب به املثل يف العدل ٔايًضا مـع معـر بـن  معر بن  معر بن  معر بن  معر بن ))))العزيز فقالعزيز فقالعزيز فقالعزيز فقىضىضىضىض هلم هلم هلم هلم

        . . . . اخلطاب فقاخلطاب فقاخلطاب فقاخلطاب فقىضىضىضىض هلم، حقمك يرجع لمك هلم، حقمك يرجع لمك هلم، حقمك يرجع لمك هلم، حقمك يرجع لمك

ٕان هللا بعـث محمـًدا هـادÊ، ومل ٕان هللا بعـث محمـًدا هـادÊ، ومل ٕان هللا بعـث محمـًدا هـادÊ، ومل ٕان هللا بعـث محمـًدا هـادÊ، ومل ««««ورد ما ٔاخذ مهنم، ؤاجاب واليه جوابـه الـشهري ورد ما ٔاخذ مهنم، ؤاجاب واليه جوابـه الـشهري ورد ما ٔاخذ مهنم، ؤاجاب واليه جوابـه الـشهري ورد ما ٔاخذ مهنم، ؤاجاب واليه جوابـه الـشهري ((((
        . . . .  ظلام ظلام ظلام ظلام    جيجيجيجيمع املالمع املالمع املالمع املال جابيا ٔاي جابيا ٔاي جابيا ٔاي جابيا ٔاي))))»»»»يبعثه جابيايبعثه جابيايبعثه جابيايبعثه جابيا
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لـشام ٔاو غريهـا لـشام ٔاو غريهـا لـشام ٔاو غريهـا لـشام ٔاو غريهـا ومل تكن هناك ومل تكن هناك ومل تكن هناك ومل تكن هناك رضرضرضرضورة السـتقدام عامل ووالة من فارس ٕاىل بالد اورة السـتقدام عامل ووالة من فارس ٕاىل بالد اورة السـتقدام عامل ووالة من فارس ٕاىل بالد اورة السـتقدام عامل ووالة من فارس ٕاىل بالد ا((((
من أالمصار يف اجلناح الغريب من ا�و� إالسالمية، ٕاذ ٔان لك منطقة تكفي نفسها من أالمصار يف اجلناح الغريب من ا�و� إالسالمية، ٕاذ ٔان لك منطقة تكفي نفسها من أالمصار يف اجلناح الغريب من ا�و� إالسالمية، ٕاذ ٔان لك منطقة تكفي نفسها من أالمصار يف اجلناح الغريب من ا�و� إالسالمية، ٕاذ ٔان لك منطقة تكفي نفسها 
بعاملها ؤامرابعاملها ؤامرابعاملها ؤامرابعاملها ؤامراهئهئهئهئا وخاصة ٔان هناك اختالفا يف اللغة، ومع هذا فقد اسـتعمل أالمويون ا وخاصة ٔان هناك اختالفا يف اللغة، ومع هذا فقد اسـتعمل أالمويون ا وخاصة ٔان هناك اختالفا يف اللغة، ومع هذا فقد اسـتعمل أالمويون ا وخاصة ٔان هناك اختالفا يف اللغة، ومع هذا فقد اسـتعمل أالمويون 

ٔاما يف فـارس فقـد اســتفاد ٔاما يف فـارس فقـد اســتفاد ٔاما يف فـارس فقـد اســتفاد ٔاما يف فـارس فقـد اســتفاد . . . . بعض العنارص الفارسـية يف املواضع اليت مه حباجة ٕابعض العنارص الفارسـية يف املواضع اليت مه حباجة ٕابعض العنارص الفارسـية يف املواضع اليت مه حباجة ٕابعض العنارص الفارسـية يف املواضع اليت مه حباجة ٕاللللهياهياهياهيا
وهذا أالمر عام يف وهذا أالمر عام يف وهذا أالمر عام يف وهذا أالمر عام يف خمخمخمخمتلـف تلـف تلـف تلـف . . . . س يف كثري من املناصب ومراكز إالدارةس يف كثري من املناصب ومراكز إالدارةس يف كثري من املناصب ومراكز إالدارةس يف كثري من املناصب ومراكز إالدارةالوالة من الفر الوالة من الفر الوالة من الفر الوالة من الفر 

أالمصار إالسالمية فـمل يـسـتعمل أالمويـون الرببـر يف الـشام وال يف فـارس، وٕامنـا أالمصار إالسالمية فـمل يـسـتعمل أالمويـون الرببـر يف الـشام وال يف فـارس، وٕامنـا أالمصار إالسالمية فـمل يـسـتعمل أالمويـون الرببـر يف الـشام وال يف فـارس، وٕامنـا أالمصار إالسالمية فـمل يـسـتعمل أالمويـون الرببـر يف الـشام وال يف فـارس، وٕامنـا 
اسـتعملومه يف املغرب وأالندلس، كام ٔان العباسـيني مل ينقلوا عامال هلم من فارس ٕاىل اسـتعملومه يف املغرب وأالندلس، كام ٔان العباسـيني مل ينقلوا عامال هلم من فارس ٕاىل اسـتعملومه يف املغرب وأالندلس، كام ٔان العباسـيني مل ينقلوا عامال هلم من فارس ٕاىل اسـتعملومه يف املغرب وأالندلس، كام ٔان العباسـيني مل ينقلوا عامال هلم من فارس ٕاىل 

� يعين يريـد ٔان يقـول ٔان العـامر يف  يعين يريـد ٔان يقـول ٔان العـامر يف  يعين يريـد ٔان يقـول ٔان العـامر يف  يعين يريـد ٔان يقـول ٔان العـامر يف ))))غريها من أالمصار يف اجلناح الغريب من ا�و�غريها من أالمصار يف اجلناح الغريب من ا�و�غريها من أالمصار يف اجلناح الغريب من ا�و�غريها من أالمصار يف اجلناح الغريب من ا�و
        . . . . فارس يف ماكهنم مل ينتقلوا ٕاىل ماكن آخرفارس يف ماكهنم مل ينتقلوا ٕاىل ماكن آخرفارس يف ماكهنم مل ينتقلوا ٕاىل ماكن آخرفارس يف ماكهنم مل ينتقلوا ٕاىل ماكن آخر

 ما يذكر من عداوة الفرس للعرب يف اشرتا ما يذكر من عداوة الفرس للعرب يف اشرتا ما يذكر من عداوة الفرس للعرب يف اشرتا ما يذكر من عداوة الفرس للعرب يف اشرتاككككهم ضد أالمويني هم ضد أالمويني هم ضد أالمويني هم ضد أالمويني من التجين عىل التارخيمن التجين عىل التارخيمن التجين عىل التارخيمن التجين عىل التارخي
        يف حركة ايف حركة ايف حركة ايف حركة ا����تار بن ٔايب عبيد الثقفي، وحروب ابن الزبري، وحركة ابن أالشعثتار بن ٔايب عبيد الثقفي، وحروب ابن الزبري، وحركة ابن أالشعثتار بن ٔايب عبيد الثقفي، وحروب ابن الزبري، وحركة ابن أالشعثتار بن ٔايب عبيد الثقفي، وحروب ابن الزبري، وحركة ابن أالشعث

ٔالمصار فٕان الفتوحات إالسـالمية أالوىل قـد ٔالمصار فٕان الفتوحات إالسـالمية أالوىل قـد ٔالمصار فٕان الفتوحات إالسـالمية أالوىل قـد ٔالمصار فٕان الفتوحات إالسـالمية أالوىل قـد ؤاما وجود العنارص العربية يف بقية اؤاما وجود العنارص العربية يف بقية اؤاما وجود العنارص العربية يف بقية اؤاما وجود العنارص العربية يف بقية ا((((
قامــت عــىل ســواعد العــرب، وقــد اســـتقر ٔاعــداد مــن الفــاحتني يف املنــاطق الــيت قامــت عــىل ســواعد العــرب، وقــد اســـتقر ٔاعــداد مــن الفــاحتني يف املنــاطق الــيت قامــت عــىل ســواعد العــرب، وقــد اســـتقر ٔاعــداد مــن الفــاحتني يف املنــاطق الــيت قامــت عــىل ســواعد العــرب، وقــد اســـتقر ٔاعــداد مــن الفــاحتني يف املنــاطق الــيت 
دخلوها، بل ٕان قدخلوها، بل ٕان قدخلوها، بل ٕان قدخلوها، بل ٕان قببببائل وبطوo اكمº قد اسـتقرت يف ائل وبطوo اكمº قد اسـتقرت يف ائل وبطوo اكمº قد اسـتقرت يف ائل وبطوo اكمº قد اسـتقرت يف CCCCة معينة نتية معينة نتية معينة نتية معينة نتيججججة وجود كثريين ة وجود كثريين ة وجود كثريين ة وجود كثريين 

oمن الفاحتني من ٔابناءoمن الفاحتني من ٔابناءoمن الفاحتني من ٔابناءoؤاما ما يذكر من عـداوة الفـرس للعـرب يف اشـرتاؤاما ما يذكر من عـداوة الفـرس للعـرب يف اشـرتاؤاما ما يذكر من عـداوة الفـرس للعـرب يف اشـرتاؤاما ما يذكر من عـداوة الفـرس للعـرب يف اشـرتاككككهم ضـد هم ضـد هم ضـد هم ضـد . . . . من الفاحتني من ٔابناء
مويني يف حركة امويني يف حركة امويني يف حركة امويني يف حركة ا����تار بن ٔايب عبيد الثقفـي، وحـروب ابـن الـزبري، وحركـة ابـن تار بن ٔايب عبيد الثقفـي، وحـروب ابـن الـزبري، وحركـة ابـن تار بن ٔايب عبيد الثقفـي، وحـروب ابـن الـزبري، وحركـة ابـن تار بن ٔايب عبيد الثقفـي، وحـروب ابـن الـزبري، وحركـة ابـن االٔ االٔ االٔ االٔ 

 هنـا يـذكر ٔان فيـه  هنـا يـذكر ٔان فيـه  هنـا يـذكر ٔان فيـه  هنـا يـذكر ٔان فيـه ))))أالشعث فٕان هذا الأالشعث فٕان هذا الأالشعث فٕان هذا الأالشعث فٕان هذا ال0000م يعـد يف منهتــى التجـين عـىل التـارخيم يعـد يف منهتــى التجـين عـىل التـارخيم يعـد يف منهتــى التجـين عـىل التـارخيم يعـد يف منهتــى التجـين عـىل التـارخي
كـة كـة كـة كـة ٕان الفـرس وقفـوا ضـد أالمـويني يف حر ٕان الفـرس وقفـوا ضـد أالمـويني يف حر ٕان الفـرس وقفـوا ضـد أالمـويني يف حر ٕان الفـرس وقفـوا ضـد أالمـويني يف حر : : : : معلومة خطأ موجودة يف التارخي تقـولمعلومة خطأ موجودة يف التارخي تقـولمعلومة خطأ موجودة يف التارخي تقـولمعلومة خطأ موجودة يف التارخي تقـول

معروف ٕان سـيدo عبد هللا بن معروف ٕان سـيدo عبد هللا بن معروف ٕان سـيدo عبد هللا بن معروف ٕان سـيدo عبد هللا بن . . . . اااا����تار بن ٔايب عبيد الثقفي ويف حروب ابن الزبريتار بن ٔايب عبيد الثقفي ويف حروب ابن الزبريتار بن ٔايب عبيد الثقفي ويف حروب ابن الزبريتار بن ٔايب عبيد الثقفي ويف حروب ابن الزبري
الزبري اكن ضد أالمويني واحلالزبري اكن ضد أالمويني واحلالزبري اكن ضد أالمويني واحلالزبري اكن ضد أالمويني واحلججججااااجججج بن يوسف الثقفي قـتì يف مكـة، يف الكعبـة ر بن يوسف الثقفي قـتì يف مكـة، يف الكعبـة ر بن يوسف الثقفي قـتì يف مكـة، يف الكعبـة ر بن يوسف الثقفي قـتì يف مكـة، يف الكعبـة رىمىمىمىم    
الكعبة eملنجنيق وقتì، فالفرس، يعين هكذا تقول كتب التـارخي ٕان الفـرس وقفـوا الكعبة eملنجنيق وقتì، فالفرس، يعين هكذا تقول كتب التـارخي ٕان الفـرس وقفـوا الكعبة eملنجنيق وقتì، فالفرس، يعين هكذا تقول كتب التـارخي ٕان الفـرس وقفـوا الكعبة eملنجنيق وقتì، فالفرس، يعين هكذا تقول كتب التـارخي ٕان الفـرس وقفـوا 

        . . . . قفوا مع اقفوا مع اقفوا مع اقفوا مع ا����تار بن ٔايب عبيد الثقفيتار بن ٔايب عبيد الثقفيتار بن ٔايب عبيد الثقفيتار بن ٔايب عبيد الثقفيمع من؟ مع عبد هللا بن الزبري، و مع من؟ مع عبد هللا بن الزبري، و مع من؟ مع عبد هللا بن الزبري، و مع من؟ مع عبد هللا بن الزبري، و 

فٕان هذا الفٕان هذا الفٕان هذا الفٕان هذا ال0000م يعد يف منهتـى التجين عىل التارخي، فٕاذا اكنت هـذه احلـراكت قـد م يعد يف منهتـى التجين عىل التارخي، فٕاذا اكنت هـذه احلـراكت قـد م يعد يف منهتـى التجين عىل التارخي، فٕاذا اكنت هـذه احلـراكت قـد م يعد يف منهتـى التجين عىل التارخي، فٕاذا اكنت هـذه احلـراكت قـد ((((
قامت يف هذه املنطقة فهل يعقل ٔان يكون ٔاتباعها من الرببر، ٔاو الصقالبة؟ ٔالـيس قامت يف هذه املنطقة فهل يعقل ٔان يكون ٔاتباعها من الرببر، ٔاو الصقالبة؟ ٔالـيس قامت يف هذه املنطقة فهل يعقل ٔان يكون ٔاتباعها من الرببر، ٔاو الصقالبة؟ ٔالـيس قامت يف هذه املنطقة فهل يعقل ٔان يكون ٔاتباعها من الرببر، ٔاو الصقالبة؟ ٔالـيس 
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    ومـن oحيـة ٔاخـرى فهـل اكن ٔاتباعهـا مـنومـن oحيـة ٔاخـرى فهـل اكن ٔاتباعهـا مـنومـن oحيـة ٔاخـرى فهـل اكن ٔاتباعهـا مـنومـن oحيـة ٔاخـرى فهـل اكن ٔاتباعهـا مـن. . . . ساكن املنطقة مه اmين قاموا eحلركة؟ساكن املنطقة مه اmين قاموا eحلركة؟ساكن املنطقة مه اmين قاموا eحلركة؟ساكن املنطقة مه اmين قاموا eحلركة؟
الفرس ٔاكرث من ٔاتباعها مـن العـرب؟ وهـل اكن قادهتـا والفرس ٔاكرث من ٔاتباعها مـن العـرب؟ وهـل اكن قادهتـا والفرس ٔاكرث من ٔاتباعها مـن العـرب؟ وهـل اكن قادهتـا والفرس ٔاكرث من ٔاتباعها مـن العـرب؟ وهـل اكن قادهتـا وحمحمحمحمركوهـا ٕاال مـن العـرب؟ ركوهـا ٕاال مـن العـرب؟ ركوهـا ٕاال مـن العـرب؟ ركوهـا ٕاال مـن العـرب؟ 
الواقع ٔان معظم جنودها وقادهتم اكنوا من العرب، فلامذا ٕاذن قتال العرب لالواقع ٔان معظم جنودها وقادهتم اكنوا من العرب، فلامذا ٕاذن قتال العرب لالواقع ٔان معظم جنودها وقادهتم اكنوا من العرب، فلامذا ٕاذن قتال العرب لالواقع ٔان معظم جنودها وقادهتم اكنوا من العرب، فلامذا ٕاذن قتال العرب لالالالٔالمويني ٔمويني ٔمويني ٔمويني 
ٔاحصاب الٔاحصاب الٔاحصاب الٔاحصاب الزنزنزنزنعة والعصبية العربية؟ ٕان العصبية بني القيسـية والعة والعصبية العربية؟ ٕان العصبية بني القيسـية والعة والعصبية العربية؟ ٕان العصبية بني القيسـية والعة والعصبية العربية؟ ٕان العصبية بني القيسـية والFFFFنية العـربيتني اكنـت نية العـربيتني اكنـت نية العـربيتني اكنـت نية العـربيتني اكنـت 

    وعبـد هللاوعبـد هللاوعبـد هللاوعبـد هللا ٔالن ٔاصًال أالمـويني عـرب  ٔالن ٔاصًال أالمـويني عـرب  ٔالن ٔاصًال أالمـويني عـرب  ٔالن ٔاصًال أالمـويني عـرب ))))ب والفرسب والفرسب والفرسب والفرسٔاشد بكثري من العصبية بني العر ٔاشد بكثري من العصبية بني العر ٔاشد بكثري من العصبية بني العر ٔاشد بكثري من العصبية بني العر 
بن الزبري عريب، فلام تقول ٕاهنم وقفوا ضد العرب ٔالهنم وقفوا ضد بين ٔامية طيب مه بن الزبري عريب، فلام تقول ٕاهنم وقفوا ضد العرب ٔالهنم وقفوا ضد بين ٔامية طيب مه بن الزبري عريب، فلام تقول ٕاهنم وقفوا ضد العرب ٔالهنم وقفوا ضد بين ٔامية طيب مه بن الزبري عريب، فلام تقول ٕاهنم وقفوا ضد العرب ٔالهنم وقفوا ضد بين ٔامية طيب مه 
اكنوا واقفني مع عريب ٔايًضا وهو عبـد هللا بـن الـزبري، فاكنوا واقفني مع عريب ٔايًضا وهو عبـد هللا بـن الـزبري، فاكنوا واقفني مع عريب ٔايًضا وهو عبـد هللا بـن الـزبري، فاكنوا واقفني مع عريب ٔايًضا وهو عبـد هللا بـن الـزبري، فببببالتـاالتـاالتـاالتـايليليليل هـذا لـيس سـ هـذا لـيس سـ هـذا لـيس سـ هـذا لـيس سـببببب، ب، ب، ب، 

ه عـدو ه عـدو ه عـدو ه عـدو فاملسأ� تظهر ملا يكون الفرس يف جانـب ولك العـرب يف مـاكن معـني وفيـفاملسأ� تظهر ملا يكون الفرس يف جانـب ولك العـرب يف مـاكن معـني وفيـفاملسأ� تظهر ملا يكون الفرس يف جانـب ولك العـرب يف مـاكن معـني وفيـفاملسأ� تظهر ملا يكون الفرس يف جانـب ولك العـرب يف مـاكن معـني وفيـ
هيجم عىل العرب والفرس وقفوا معهم، بذå تقول عداوة الفرس للعرب، لكن هذا هيجم عىل العرب والفرس وقفوا معهم، بذå تقول عداوة الفرس للعرب، لكن هذا هيجم عىل العرب والفرس وقفوا معهم، بذå تقول عداوة الفرس للعرب، لكن هذا هيجم عىل العرب والفرس وقفوا معهم، بذå تقول عداوة الفرس للعرب، لكن هذا 

        . . . . ليس سليس سليس سليس سببببببببًاًًااًا

وعندما قامت ا�عوة العباسـية اختذت الكوفة مركزا لها بصفة ٔان ٔانصار آل البيت وعندما قامت ا�عوة العباسـية اختذت الكوفة مركزا لها بصفة ٔان ٔانصار آل البيت وعندما قامت ا�عوة العباسـية اختذت الكوفة مركزا لها بصفة ٔان ٔانصار آل البيت وعندما قامت ا�عوة العباسـية اختذت الكوفة مركزا لها بصفة ٔان ٔانصار آل البيت ((((
مث ٕان مث ٕان مث ٕان مث ٕان . . . . فهيا كثريون، ومهنا ميكن التوجه حنو خراسان واالتصال فهيا بـسهو� ويـفهيا كثريون، ومهنا ميكن التوجه حنو خراسان واالتصال فهيا بـسهو� ويـفهيا كثريون، ومهنا ميكن التوجه حنو خراسان واالتصال فهيا بـسهو� ويـفهيا كثريون، ومهنا ميكن التوجه حنو خراسان واالتصال فهيا بـسهو� ويـرسرسرسرس

 رٔاوا  رٔاوا  رٔاوا  رٔاوا رضرضرضرضورة الرتكزي عىل ا�عـوة يف خراسـان ال ٔالهنـا مركـز ثقـل ورة الرتكزي عىل ا�عـوة يف خراسـان ال ٔالهنـا مركـز ثقـل ورة الرتكزي عىل ا�عـوة يف خراسـان ال ٔالهنـا مركـز ثقـل ورة الرتكزي عىل ا�عـوة يف خراسـان ال ٔالهنـا مركـز ثقـل مام قدمام قدمام قدمام قدا�عاة واالٕ ا�عاة واالٕ ا�عاة واالٕ ا�عاة واالٕ 
eلنسـبة ٕاىل الفرس ٔاو ٕاىل الرتك، وٕامنا لقيام الرصاع عىل ٔاشده بني القيسـية والeلنسـبة ٕاىل الفرس ٔاو ٕاىل الرتك، وٕامنا لقيام الرصاع عىل ٔاشده بني القيسـية والeلنسـبة ٕاىل الفرس ٔاو ٕاىل الرتك، وٕامنا لقيام الرصاع عىل ٔاشده بني القيسـية والeلنسـبة ٕاىل الفرس ٔاو ٕاىل الرتك، وٕامنا لقيام الرصاع عىل ٔاشده بني القيسـية والFFFFنية نية نية نية 

        . . . . من العربمن العربمن العربمن العرب

وهناك نقطة ميكن ٔان نالحظها ووهناك نقطة ميكن ٔان نالحظها ووهناك نقطة ميكن ٔان نالحظها ووهناك نقطة ميكن ٔان نالحظها ويهيهيهيه ٔان ساكن خراسان ليسوا من الفرس، وٕامنا مه  ٔان ساكن خراسان ليسوا من الفرس، وٕامنا مه  ٔان ساكن خراسان ليسوا من الفرس، وٕامنا مه  ٔان ساكن خراسان ليسوا من الفرس، وٕامنا مه 
ت مدينة مرو، وت مدينة مرو، وت مدينة مرو، وت مدينة مرو، ويهيهيهيه    مضمضمضمضن بالد الرتكامن اليت ن بالد الرتكامن اليت ن بالد الرتكامن اليت ن بالد الرتكامن اليت من أالتراك، ومعروف ٔان حامن أالتراك، ومعروف ٔان حامن أالتراك، ومعروف ٔان حامن أالتراك، ومعروف ٔان حارضرضرضرضهتا اكنهتا اكنهتا اكنهتا اكن

ختضع اليوم للروس، ؤان خراسان اليت اكنـت تـشمل مـا يقـع االٓن يف شـامل بـالد ختضع اليوم للروس، ؤان خراسان اليت اكنـت تـشمل مـا يقـع االٓن يف شـامل بـالد ختضع اليوم للروس، ؤان خراسان اليت اكنـت تـشمل مـا يقـع االٓن يف شـامل بـالد ختضع اليوم للروس، ؤان خراسان اليت اكنـت تـشمل مـا يقـع االٓن يف شـامل بـالد 
        . . . .  ملا تقول خراساين ٔاو هو خراساين  ملا تقول خراساين ٔاو هو خراساين  ملا تقول خراساين ٔاو هو خراساين  ملا تقول خراساين ٔاو هو خراساين يهيهيهيه االٓن شامل ٔافغانسـتان االٓن شامل ٔافغانسـتان االٓن شامل ٔافغانسـتان االٓن شامل ٔافغانسـتان))))أالفغانأالفغانأالفغانأالفغان

وشامل رشوشامل رشوشامل رشوشامل رشيقيقيقيق ٕايران، وبالد الرتكامن، ٕان هذه املناطق تضم اليوم ساكo من الـرتك  ٕايران، وبالد الرتكامن، ٕان هذه املناطق تضم اليوم ساكo من الـرتك  ٕايران، وبالد الرتكامن، ٕان هذه املناطق تضم اليوم ساكo من الـرتك  ٕايران، وبالد الرتكامن، ٕان هذه املناطق تضم اليوم ساكo من الـرتك ((((
 يعين ٔ¤نه يقول ٕان هذه املناطق وٕان اكنت يف بالد  يعين ٔ¤نه يقول ٕان هذه املناطق وٕان اكنت يف بالد  يعين ٔ¤نه يقول ٕان هذه املناطق وٕان اكنت يف بالد  يعين ٔ¤نه يقول ٕان هذه املناطق وٕان اكنت يف بالد ))))م، وكذا اكنت يومذاكم، وكذا اكنت يومذاكم، وكذا اكنت يومذاكم، وكذا اكنت يومذاكبأكرثيهتبأكرثيهتبأكرثيهتبأكرثيهت

        . . . . الفرس ٕاال ٔان ٔاكرث ساكهنا مل يكونوا فرس بل اكنوا من أالتراكالفرس ٕاال ٔان ٔاكرث ساكهنا مل يكونوا فرس بل اكنوا من أالتراكالفرس ٕاال ٔان ٔاكرث ساكهنا مل يكونوا فرس بل اكنوا من أالتراكالفرس ٕاال ٔان ٔاكرث ساكهنا مل يكونوا فرس بل اكنوا من أالتراك

ٕان الفرس ساعدوا عىل ٕاسقاط ا�و� أالموية وقيـام دو� بـين ٕان الفرس ساعدوا عىل ٕاسقاط ا�و� أالموية وقيـام دو� بـين ٕان الفرس ساعدوا عىل ٕاسقاط ا�و� أالموية وقيـام دو� بـين ٕان الفرس ساعدوا عىل ٕاسقاط ا�و� أالموية وقيـام دو� بـين ::::من املفاهمي اخلاطمن املفاهمي اخلاطمن املفاهمي اخلاطمن املفاهمي اخلاطئئئئةةةة
        ....العباسالعباسالعباسالعباس
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� ا�و� يف ٔاذهاننــا  ا�و� يف ٔاذهاننــا  ا�و� يف ٔاذهاننــا  ا�و� يف ٔاذهاننــا ٕاال ٔان ارتبـاط قيـام ا�عـوة العباســية ٕاال ٔان ارتبـاط قيـام ا�عـوة العباســية ٕاال ٔان ارتبـاط قيـام ا�عـوة العباســية ٕاال ٔان ارتبـاط قيـام ا�عـوة العباســية خبخبخبخبراسـاراسـاراسـاراسـا((((���ن، وارتبـاط تـن، وارتبـاط تـن، وارتبـاط تـن، وارتبـاط تـ
eلفرس قد جعلنا نتصور داeلفرس قد جعلنا نتصور داeلفرس قد جعلنا نتصور داeلفرس قد جعلنا نتصور دامئمئمئمئًا ساكن خراسان من الفرس، وهو أالمر املفهـوم �ى ًا ساكن خراسان من الفرس، وهو أالمر املفهـوم �ى ًا ساكن خراسان من الفرس، وهو أالمر املفهـوم �ى ًا ساكن خراسان من الفرس، وهو أالمر املفهـوم �ى 

 هذه جزئية نريـد ٔان نفهمهـا،  هذه جزئية نريـد ٔان نفهمهـا،  هذه جزئية نريـد ٔان نفهمهـا،  هذه جزئية نريـد ٔان نفهمهـا، ))))ٔاكرثية الناس، وقامت عصبية عىل الومه ضد الفرسٔاكرثية الناس، وقامت عصبية عىل الومه ضد الفرسٔاكرثية الناس، وقامت عصبية عىل الومه ضد الفرسٔاكرثية الناس، وقامت عصبية عىل الومه ضد الفرس
هــ اكن مـن أالمعـدة الرئيـسة يف قيـام ا�و� هــ اكن مـن أالمعـدة الرئيـسة يف قيـام ا�و� هــ اكن مـن أالمعـدة الرئيـسة يف قيـام ا�و� هــ اكن مـن أالمعـدة الرئيـسة يف قيـام ا�و� ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢ا�و� العباسـية ملا قامت ســنة ا�و� العباسـية ملا قامت ســنة ا�و� العباسـية ملا قامت ســنة ا�و� العباسـية ملا قامت ســنة 

هــ هــ هــ هــ ١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦امسه ٔابو مسمل اخلراساين، ملا ٔابو جعفر املنصور وامسه ٔابو مسمل اخلراساين، ملا ٔابو جعفر املنصور وامسه ٔابو مسمل اخلراساين، ملا ٔابو جعفر املنصور وامسه ٔابو مسمل اخلراساين، ملا ٔابو جعفر املنصور ويليليليل اخلالفة ســنة  اخلالفة ســنة  اخلالفة ســنة  اخلالفة ســنة واحد واحد واحد واحد 
قتل ٔابو مسمل اخلراساين، يذكره ٔان ٔ¤ن ٔابو مسمل اخلراساين قد ٔادى دوره، ساعده قتل ٔابو مسمل اخلراساين، يذكره ٔان ٔ¤ن ٔابو مسمل اخلراساين قد ٔادى دوره، ساعده قتل ٔابو مسمل اخلراساين، يذكره ٔان ٔ¤ن ٔابو مسمل اخلراساين قد ٔادى دوره، ساعده قتل ٔابو مسمل اخلراساين، يذكره ٔان ٔ¤ن ٔابو مسمل اخلراساين قد ٔادى دوره، ساعده 
عىل قيـام ا�و�، سـاعد الـسفاح عـىل قيـام ا�و� وسـقوط بـين ٔاميـة ؤاول عىل قيـام ا�و�، سـاعد الـسفاح عـىل قيـام ا�و� وسـقوط بـين ٔاميـة ؤاول عىل قيـام ا�و�، سـاعد الـسفاح عـىل قيـام ا�و� وسـقوط بـين ٔاميـة ؤاول عىل قيـام ا�و�، سـاعد الـسفاح عـىل قيـام ا�و� وسـقوط بـين ٔاميـة ؤاول يشيشيشيشء ء ء ء 

        . . . . فعلوه، ختلصوا منهفعلوه، ختلصوا منهفعلوه، ختلصوا منهفعلوه، ختلصوا منه

فيه، يقول هو امسه ٔابو مسمل اخلراساين، خراسان هـذه فيه، يقول هو امسه ٔابو مسمل اخلراساين، خراسان هـذه فيه، يقول هو امسه ٔابو مسمل اخلراساين، خراسان هـذه فيه، يقول هو امسه ٔابو مسمل اخلراساين، خراسان هـذه هنا الربط اmي هو يتلكم هنا الربط اmي هو يتلكم هنا الربط اmي هو يتلكم هنا الربط اmي هو يتلكم 
من الفرس، يبقى ٔ¤ن الفرس ساعدوا العباسـيني عىل ٕاسـقاط ا�و� أالمويـة، ٔابـو من الفرس، يبقى ٔ¤ن الفرس ساعدوا العباسـيني عىل ٕاسـقاط ا�و� أالمويـة، ٔابـو من الفرس، يبقى ٔ¤ن الفرس ساعدوا العباسـيني عىل ٕاسـقاط ا�و� أالمويـة، ٔابـو من الفرس، يبقى ٔ¤ن الفرس ساعدوا العباسـيني عىل ٕاسـقاط ا�و� أالمويـة، ٔابـو 
مسمل اخلراساين هذا امسه خراساين، مثل واحد مثًال من مـرص وذهـب عـامسمل اخلراساين هذا امسه خراساين، مثل واحد مثًال من مـرص وذهـب عـامسمل اخلراساين هذا امسه خراساين، مثل واحد مثًال من مـرص وذهـب عـامسمل اخلراساين هذا امسه خراساين، مثل واحد مثًال من مـرص وذهـب عـاشششش يف  يف  يف  يف 

ه هكـذا ه هكـذا ه هكـذا ه هكـذا ااااجنجنجنجنلرتا ٔاو كذا، ملا يعمل حركة سيئة، نقول املرصيني اmي معلوا، هـو امسـلرتا ٔاو كذا، ملا يعمل حركة سيئة، نقول املرصيني اmي معلوا، هـو امسـلرتا ٔاو كذا، ملا يعمل حركة سيئة، نقول املرصيني اmي معلوا، هـو امسـلرتا ٔاو كذا، ملا يعمل حركة سيئة، نقول املرصيني اmي معلوا، هـو امسـ
فقط، امسه ينسب ٕاىل هذه البÙ، لكن هل خراسان لكهـا اكنـت تـساعد الـسفاح فقط، امسه ينسب ٕاىل هذه البÙ، لكن هل خراسان لكهـا اكنـت تـساعد الـسفاح فقط، امسه ينسب ٕاىل هذه البÙ، لكن هل خراسان لكهـا اكنـت تـساعد الـسفاح فقط، امسه ينسب ٕاىل هذه البÙ، لكن هل خراسان لكهـا اكنـت تـساعد الـسفاح 
مثًال يف قيام دولته وٕاسقاط ا�و� أالموية؟ ال، ٕاذن Îمثًال يف قيام دولته وٕاسقاط ا�و� أالموية؟ ال، ٕاذن Îمثًال يف قيام دولته وٕاسقاط ا�و� أالموية؟ ال، ٕاذن Îمثًال يف قيام دولته وٕاسقاط ا�و� أالموية؟ ال، ٕاذن Îمسمسمسمس ارتـبط يف التـارخي ٔابـو  ارتـبط يف التـارخي ٔابـو  ارتـبط يف التـارخي ٔابـو  ارتـبط يف التـارخي ٔابـو 
مسمل اخلراساين يبقى ٔاهل خراساين اmين مه من الفرس، وهذه طبًعا غلطة ٔاخرى مسمل اخلراساين يبقى ٔاهل خراساين اmين مه من الفرس، وهذه طبًعا غلطة ٔاخرى مسمل اخلراساين يبقى ٔاهل خراساين اmين مه من الفرس، وهذه طبًعا غلطة ٔاخرى مسمل اخلراساين يبقى ٔاهل خراساين اmين مه من الفرس، وهذه طبًعا غلطة ٔاخرى 

الفرس بل اكنوا من الرتك، يبقى فيه غلطتـني الفرس بل اكنوا من الرتك، يبقى فيه غلطتـني الفرس بل اكنوا من الرتك، يبقى فيه غلطتـني الفرس بل اكنوا من الرتك، يبقى فيه غلطتـني ٔالن ٔاهل خراسان مل يكن ٔاكرثمه من ٔالن ٔاهل خراسان مل يكن ٔاكرثمه من ٔالن ٔاهل خراسان مل يكن ٔاكرثمه من ٔالن ٔاهل خراسان مل يكن ٔاكرثمه من 
ٕانه ٔاخذ اخلراساين، يبقى لك خراسان، والغلطـة أالخـرى، ٕان خراسـان لكهـا ٕانه ٔاخذ اخلراساين، يبقى لك خراسان، والغلطـة أالخـرى، ٕان خراسـان لكهـا ٕانه ٔاخذ اخلراساين، يبقى لك خراسان، والغلطـة أالخـرى، ٕان خراسـان لكهـا ٕانه ٔاخذ اخلراساين، يبقى لك خراسان، والغلطـة أالخـرى، ٕان خراسـان لكهـا : : : : هناهناهناهنا

اكن ٔاكرثمه من الرتك، ٕاذن ٕان الفرس ساعدوا عىل ٕاسقاط ا�و� أالموية اكن ٔاكرثمه من الرتك، ٕاذن ٕان الفرس ساعدوا عىل ٕاسقاط ا�و� أالموية اكن ٔاكرثمه من الرتك، ٕاذن ٕان الفرس ساعدوا عىل ٕاسقاط ا�و� أالموية اكن ٔاكرثمه من الرتك، ٕاذن ٕان الفرس ساعدوا عىل ٕاسقاط ا�و� أالموية . . . . فرس، الفرس، الفرس، الفرس، ال
        . . . . وقيام دو� بين العباس هذه معلومة خطأ وقيام دو� بين العباس هذه معلومة خطأ وقيام دو� بين العباس هذه معلومة خطأ وقيام دو� بين العباس هذه معلومة خطأ 

))))mٕالضافة ٕاىل ٔان الرجل اe هذاmٕالضافة ٕاىل ٔان الرجل اe هذاmٕالضافة ٕاىل ٔان الرجل اe هذاmٕالضافة ٕاىل ٔان الرجل اe ٔابو مسمل اخلرساين قد هذا ìعىل اكه �ي قامت ا�و� عىل اكهì ٔابو مسمل اخلرساين قد ي قامت ا�و� عىل اكهì ٔابو مسمل اخلرساين قد ي قامت ا�و� عىل اكهì ٔابو مسمل اخلرساين قد ي قامت ا�و
نسب ٕاىل خراسان، والواقع ٔانه ليس من خراسان وٕامنا هو من فارس، كام ٔان هذا نسب ٕاىل خراسان، والواقع ٔانه ليس من خراسان وٕامنا هو من فارس، كام ٔان هذا نسب ٕاىل خراسان، والواقع ٔانه ليس من خراسان وٕامنا هو من فارس، كام ٔان هذا نسب ٕاىل خراسان، والواقع ٔانه ليس من خراسان وٕامنا هو من فارس، كام ٔان هذا 

        . . . . ٕامنا هو إامنا هو إامنا هو إامنا هو امسمسمسمس حر حر حر حريكيكيكيك، فامسه ٕابراهمي بن ع، فامسه ٕابراهمي بن ع، فامسه ٕابراهمي بن ع، فامسه ٕابراهمي بن ع3333نننن

قامت ا�و� العباسـية نتيقامت ا�و� العباسـية نتيقامت ا�و� العباسـية نتيقامت ا�و� العباسـية نتيججججة التخطيط والة التخطيط والة التخطيط والة التخطيط والرسرسرسرسية عىل ٔايدي سـاكن خراسـان سـواء ية عىل ٔايدي سـاكن خراسـان سـواء ية عىل ٔايدي سـاكن خراسـان سـواء ية عىل ٔايدي سـاكن خراسـان سـواء 
، وشـلك طبيعـي ٔان حيـصل هـؤالء عـىل مراكـز كبـرية ، وشـلك طبيعـي ٔان حيـصل هـؤالء عـىل مراكـز كبـرية ، وشـلك طبيعـي ٔان حيـصل هـؤالء عـىل مراكـز كبـرية ، وشـلك طبيعـي ٔان حيـصل هـؤالء عـىل مراكـز كبـرية ٔااكنوا عرe ٔام فرسـا ٔام تـراكً ٔااكنوا عرe ٔام فرسـا ٔام تـراكً ٔااكنوا عرe ٔام فرسـا ٔام تـراكً ٔااكنوا عرe ٔام فرسـا ٔام تـراكً 
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ومناصب عالية يف ا�و�، واكن من مجº هؤالء ٔاعداد من الفرس مع ٔاهنم ٔاقل من ومناصب عالية يف ا�و�، واكن من مجº هؤالء ٔاعداد من الفرس مع ٔاهنم ٔاقل من ومناصب عالية يف ا�و�، واكن من مجº هؤالء ٔاعداد من الفرس مع ٔاهنم ٔاقل من ومناصب عالية يف ا�و�، واكن من مجº هؤالء ٔاعداد من الفرس مع ٔاهنم ٔاقل من 
 �غريمه ما داموا يشلكون جزًءا من الساكن، وبرز مهنم فئة، وظن بعضهم ٔان ا�و� غريمه ما داموا يشلكون جزًءا من الساكن، وبرز مهنم فئة، وظن بعضهم ٔان ا�و� غريمه ما داموا يشلكون جزًءا من الساكن، وبرز مهنم فئة، وظن بعضهم ٔان ا�و� غريمه ما داموا يشلكون جزًءا من الساكن، وبرز مهنم فئة، وظن بعضهم ٔان ا�و

يلبـث ٔان يلبـث ٔان يلبـث ٔان يلبـث ٔان مث مل مث مل مث مل مث مل . . . . ٔاصبحت هلم ما داموا مهنم كبري القـادة، وهـو ٔابـو مـسمل اخلرسـاينٔاصبحت هلم ما داموا مهنم كبري القـادة، وهـو ٔابـو مـسمل اخلرسـاينٔاصبحت هلم ما داموا مهنم كبري القـادة، وهـو ٔابـو مـسمل اخلرسـاينٔاصبحت هلم ما داموا مهنم كبري القـادة، وهـو ٔابـو مـسمل اخلرسـاين
حــصل نــزاع بيــهنم وبــني اخللفــاء العباســـيني اmيــن ال يريــدون ٔان يــسـتأثر غــريمه حــصل نــزاع بيــهنم وبــني اخللفــاء العباســـيني اmيــن ال يريــدون ٔان يــسـتأثر غــريمه حــصل نــزاع بيــهنم وبــني اخللفــاء العباســـيني اmيــن ال يريــدون ٔان يــسـتأثر غــريمه حــصل نــزاع بيــهنم وبــني اخللفــاء العباســـيني اmيــن ال يريــدون ٔان يــسـتأثر غــريمه 
eلسلطة سواء ٔااكن عربيا ٔام فارسـيا ٔام تركيا، وكام ختلصوا من ٔايب مسمل اخلراساين eلسلطة سواء ٔااكن عربيا ٔام فارسـيا ٔام تركيا، وكام ختلصوا من ٔايب مسمل اخلراساين eلسلطة سواء ٔااكن عربيا ٔام فارسـيا ٔام تركيا، وكام ختلصوا من ٔايب مسمل اخلراساين eلسلطة سواء ٔااكن عربيا ٔام فارسـيا ٔام تركيا، وكام ختلصوا من ٔايب مسمل اخلراساين 

 عبـد هللا  عبـد هللا  عبـد هللا  عبـد هللا ))))فٕاهنم قد ختلصوا ٔايًضا من عبد هللا بن عيل العبايس الهافٕاهنم قد ختلصوا ٔايًضا من عبد هللا بن عيل العبايس الهافٕاهنم قد ختلصوا ٔايًضا من عبد هللا بن عيل العبايس الهافٕاهنم قد ختلصوا ٔايًضا من عبد هللا بن عيل العبايس الهامشمشمشمشي مع اخلليفـةي مع اخلليفـةي مع اخلليفـةي مع اخلليفـة
قلنا ٕان عبد هللا السفاح امسه عبد هللا بن محمد بن قلنا ٕان عبد هللا السفاح امسه عبد هللا بن محمد بن قلنا ٕان عبد هللا السفاح امسه عبد هللا بن محمد بن قلنا ٕان عبد هللا السفاح امسه عبد هللا بن محمد بن اس،اس،اس،اس،عبعبعبعببن عيل بن عبد هللا بن بن عيل بن عبد هللا بن بن عيل بن عبد هللا بن بن عيل بن عبد هللا بن 

        . . . . عيل، هذا امسه عبد هللا بن عيل، معهعيل، هذا امسه عبد هللا بن عيل، معهعيل، هذا امسه عبد هللا بن عيل، معهعيل، هذا امسه عبد هللا بن عيل، معه

هذا امسه عبد هللا بن محمد بن عيل، معه امسه عبد هللا بن عيل، فهـو مع اخلليفـة، هذا امسه عبد هللا بن محمد بن عيل، معه امسه عبد هللا بن عيل، فهـو مع اخلليفـة، هذا امسه عبد هللا بن محمد بن عيل، معه امسه عبد هللا بن عيل، فهـو مع اخلليفـة، هذا امسه عبد هللا بن محمد بن عيل، معه امسه عبد هللا بن عيل، فهـو مع اخلليفـة، 
مع السفاح، ختلصوا منه ٔايًضا، فٕاذن ملا يقولوا هو ختلص من اخلراسـاين مـن ٔاجـل مع السفاح، ختلصوا منه ٔايًضا، فٕاذن ملا يقولوا هو ختلص من اخلراسـاين مـن ٔاجـل مع السفاح، ختلصوا منه ٔايًضا، فٕاذن ملا يقولوا هو ختلص من اخلراسـاين مـن ٔاجـل مع السفاح، ختلصوا منه ٔايًضا، فٕاذن ملا يقولوا هو ختلص من اخلراسـاين مـن ٔاجـل 

لص من هالص من هالص من هالص من هامشمشمشمشي من ختلص من معه، ختلصوا من معـه، ٔاقـرب ي من ختلص من معه، ختلصوا من معـه، ٔاقـرب ي من ختلص من معه، ختلصوا من معـه، ٔاقـرب ي من ختلص من معه، ختلصوا من معـه، ٔاقـرب الفرس، طيب ما ختالفرس، طيب ما ختالفرس، طيب ما ختالفرس، طيب ما خت

        . . . . ����من السفاح، ٕاىل عبد هللا بن عباس من السفاح، ٕاىل عبد هللا بن عباس من السفاح، ٕاىل عبد هللا بن عباس من السفاح، ٕاىل عبد هللا بن عباس 

بل ٕان اخلليفة املنصور قد بل ٕان اخلليفة املنصور قد بل ٕان اخلليفة املنصور قد بل ٕان اخلليفة املنصور قد رضرضرضرضب ٔاحدهام eالٓخر، فلامذا ركـز ٔاحصـاب العـصبيات ب ٔاحدهام eالٓخر، فلامذا ركـز ٔاحصـاب العـصبيات ب ٔاحدهام eالٓخر، فلامذا ركـز ٔاحصـاب العـصبيات ب ٔاحدهام eالٓخر، فلامذا ركـز ٔاحصـاب العـصبيات ((((
عىل ٔايب مسمل ؤاغفلوا التخلص من عبـد هللا بـن عـيل؟ فعىل ٔايب مسمل ؤاغفلوا التخلص من عبـد هللا بـن عـيل؟ فعىل ٔايب مسمل ؤاغفلوا التخلص من عبـد هللا بـن عـيل؟ فعىل ٔايب مسمل ؤاغفلوا التخلص من عبـد هللا بـن عـيل؟ ف0000هـام صـاحب ٔاطـامع هـام صـاحب ٔاطـامع هـام صـاحب ٔاطـامع هـام صـاحب ٔاطـامع 

        . . . . لثانيةلثانيةلثانيةلثانيةبغض النظر عن فارسـية أالول وعربية ابغض النظر عن فارسـية أالول وعربية ابغض النظر عن فارسـية أالول وعربية ابغض النظر عن فارسـية أالول وعربية ا

ٕان الٕان الٕان الٕان الزنزنزنزناع اmي حصل بني العرب والفرس يف العرص العبايس أالول عىل زمعهم ومل اع اmي حصل بني العرب والفرس يف العرص العبايس أالول عىل زمعهم ومل اع اmي حصل بني العرب والفرس يف العرص العبايس أالول عىل زمعهم ومل اع اmي حصل بني العرب والفرس يف العرص العبايس أالول عىل زمعهم ومل 
حيدث نزاعا وليس هو eملعىن العـصحيدث نزاعا وليس هو eملعىن العـصحيدث نزاعا وليس هو eملعىن العـصحيدث نزاعا وليس هو eملعىن العـصيبيبيبيب القـويم اmي عرفتـه الـبÙان إالسـالمية يف  القـويم اmي عرفتـه الـبÙان إالسـالمية يف  القـويم اmي عرفتـه الـبÙان إالسـالمية يف  القـويم اmي عرفتـه الـبÙان إالسـالمية يف 

eهيا من ٔاورeهيا من ٔاورeهيا من ٔاورeا أالخرية نتيججججة العدوى اليت انتقلت ٕاة العدوى اليت انتقلت ٕاة العدوى اليت انتقلت ٕاة العدوى اليت انتقلت ٕاللللهيا من ٔاورèÊا أالخرية نتئاèÊا أالخرية نتئاèÊا أالخرية نتئاèÊوٕاذا سـلطنا أالضـواء عـىل وٕاذا سـلطنا أالضـواء عـىل وٕاذا سـلطنا أالضـواء عـىل وٕاذا سـلطنا أالضـواء عـىل . . . . ٔا
الفرس فلامذا نغفل اخلالف بني القيسـية والالفرس فلامذا نغفل اخلالف بني القيسـية والالفرس فلامذا نغفل اخلالف بني القيسـية والالفرس فلامذا نغفل اخلالف بني القيسـية والFFFFنية؟ وعندما نية؟ وعندما نية؟ وعندما نية؟ وعندما ذå الرصاع بني العرب و ذå الرصاع بني العرب و ذå الرصاع بني العرب و ذå الرصاع بني العرب و 

نعمل ٔان النعمل ٔان النعمل ٔان النعمل ٔان الFFFFنية وقفت مع الفرس تقاوم أالمويني اmين يـدمعون القيـسـية، عرفنـا ٔان نية وقفت مع الفرس تقاوم أالمويني اmين يـدمعون القيـسـية، عرفنـا ٔان نية وقفت مع الفرس تقاوم أالمويني اmين يـدمعون القيـسـية، عرفنـا ٔان نية وقفت مع الفرس تقاوم أالمويني اmين يـدمعون القيـسـية، عرفنـا ٔان 
وهو ما حدث متاما من خـالف وهو ما حدث متاما من خـالف وهو ما حدث متاما من خـالف وهو ما حدث متاما من خـالف . . . . الالالالزنزنزنزناع مل يكن قوميا وٕامنا لتحقيق أالطامع واملصااع مل يكن قوميا وٕامنا لتحقيق أالطامع واملصااع مل يكن قوميا وٕامنا لتحقيق أالطامع واملصااع مل يكن قوميا وٕامنا لتحقيق أالطامع واملصاحلحلحلحل

        . . . . بني الشاميني واحلبني الشاميني واحلبني الشاميني واحلبني الشاميني واحلججججازيني يف أالندلسازيني يف أالندلسازيني يف أالندلسازيني يف أالندلس

اmي حدث بني التجمعات يف العرص العبايس أالول، ٕامنا هـو تكـتالت اmي حدث بني التجمعات يف العرص العبايس أالول، ٕامنا هـو تكـتالت اmي حدث بني التجمعات يف العرص العبايس أالول، ٕامنا هـو تكـتالت اmي حدث بني التجمعات يف العرص العبايس أالول، ٕامنا هـو تكـتالت وٕان الوٕان الوٕان الوٕان الزنزنزنزناع اع اع اع 
لتحقيق ٔاغرالتحقيق ٔاغرالتحقيق ٔاغرالتحقيق ٔاغراضضضض ق ق ق قببببل ٔان يكون عصبية قوميـة، فقـد بقـي عـدد مـن الفـرس جبانـب ل ٔان يكون عصبية قوميـة، فقـد بقـي عـدد مـن الفـرس جبانـب ل ٔان يكون عصبية قوميـة، فقـد بقـي عـدد مـن الفـرس جبانـب ل ٔان يكون عصبية قوميـة، فقـد بقـي عـدد مـن الفـرس جبانـب 
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 هذا يـدل عـىل ٔان املـسأ� مل  هذا يـدل عـىل ٔان املـسأ� مل  هذا يـدل عـىل ٔان املـسأ� مل  هذا يـدل عـىل ٔان املـسأ� مل ))))اخللفاء العباسـيني بعد ٔان اخللفاء العباسـيني بعد ٔان اخللفاء العباسـيني بعد ٔان اخللفاء العباسـيني بعد ٔان رضرضرضرضبوا ٔاe مسمل اخلراساينبوا ٔاe مسمل اخلراساينبوا ٔاe مسمل اخلراساينبوا ٔاe مسمل اخلراساين
ري عرري عرري عرري عريقيقيقيق، يعين مبعىن ، يعين مبعىن ، يعين مبعىن ، يعين مبعىن تكن قتكن قتكن قتكن قببببلية اليت يسموها تطهري عرلية اليت يسموها تطهري عرلية اليت يسموها تطهري عرلية اليت يسموها تطهري عريقيقيقيق eملصطلح احلديث، تطه eملصطلح احلديث، تطه eملصطلح احلديث، تطه eملصطلح احلديث، تطه

ٕان العرب يقضوا عىل الفرس متاما، ال مل حيدث، لاكن الفرس موجودين مـع القـادة ٕان العرب يقضوا عىل الفرس متاما، ال مل حيدث، لاكن الفرس موجودين مـع القـادة ٕان العرب يقضوا عىل الفرس متاما، ال مل حيدث، لاكن الفرس موجودين مـع القـادة ٕان العرب يقضوا عىل الفرس متاما، ال مل حيدث، لاكن الفرس موجودين مـع القـادة 
        . . . . مع اخللفاء يف عهد ا�و� العباسـيةمع اخللفاء يف عهد ا�و� العباسـيةمع اخللفاء يف عهد ا�و� العباسـيةمع اخللفاء يف عهد ا�و� العباسـية

        .... مفهوم التطهري العر مفهوم التطهري العر مفهوم التطهري العر مفهوم التطهري العريقيقيقيق

وقام بعضهم بوقام بعضهم بوقام بعضهم بوقام بعضهم برضرضرضرضب فرس آخرين، ٕان القومية العلامنية احلديثة ب فرس آخرين، ٕان القومية العلامنية احلديثة ب فرس آخرين، ٕان القومية العلامنية احلديثة ب فرس آخرين، ٕان القومية العلامنية احلديثة يهيهيهيه اليت ركزت عىل  اليت ركزت عىل  اليت ركزت عىل  اليت ركزت عىل ((((
� الصفة، ووصفت العهـد العبـايس ب الصفة، ووصفت العهـد العبـايس ب الصفة، ووصفت العهـد العبـايس ب الصفة، ووصفت العهـد العبـايس بزنزنزنزنعـة عـة عـة عـة ذå التعصب، وزادت فيه، ؤاعطته ذå التعصب، وزادت فيه، ؤاعطته ذå التعصب، وزادت فيه، ؤاعطته ذå التعصب، وزادت فيه، ؤاعطته ���تتتت

� ال ال ال الزنزنزنزنعة مل تكن معروفتني يومذاك ٔابًداعة مل تكن معروفتني يومذاك ٔابًداعة مل تكن معروفتني يومذاك ٔابًداعة مل تكن معروفتني يومذاك ٔابًدا��� الناس املعارصة  الناس املعارصة  الناس املعارصة  الناس املعارصة ) ) ) ) خاصة، ٕان هذه الصفة وتخاصة، ٕان هذه الصفة وتخاصة، ٕان هذه الصفة وتخاصة، ٕان هذه الصفة وت
 ٔاي واحــد فــاريس تقــتì، مــا  ٔاي واحــد فــاريس تقــتì، مــا  ٔاي واحــد فــاريس تقــتì، مــا  ٔاي واحــد فــاريس تقــتì، مــا ،،،،ن ا�و� العباســـية عنــدها تطهــري عــرن ا�و� العباســـية عنــدها تطهــري عــرن ا�و� العباســـية عنــدها تطهــري عــرن ا�و� العباســـية عنــدها تطهــري عــريقيقيقيقأ أ أ أ يــصوروا يــصوروا يــصوروا يــصوروا 

 åوسـاعدمه عـىل ذ �ا�ليل؟ ٔابو مسمل اخلراسـاين، مـن الفـرس فلـام ٔاقـاموا ا�و� وسـاعدمه عـىل ذå ا�ليل؟ ٔابو مسمل اخلراسـاين، مـن الفـرس فلـام ٔاقـاموا ا�و� وسـاعدمه عـىل ذå ا�ليل؟ ٔابو مسمل اخلراسـاين، مـن الفـرس فلـام ٔاقـاموا ا�و� وسـاعدمه عـىل ذå ا�ليل؟ ٔابو مسمل اخلراسـاين، مـن الفـرس فلـام ٔاقـاموا ا�و
صوا منه، وeلتاصوا منه، وeلتاصوا منه، وeلتاصوا منه، وeلتايليليليل ٔاي واحد فاريس يريـد ٔان ميـس ٔاي واحد فاريس يريـد ٔان ميـس ٔاي واحد فاريس يريـد ٔان ميـس ٔاي واحد فاريس يريـد ٔان ميـسكككك    يشيشيشيشء خيلـصوا عليـه، هـذا ء خيلـصوا عليـه، هـذا ء خيلـصوا عليـه، هـذا ء خيلـصوا عليـه، هـذا ختلختلختلختل

ليس حقيقي ٕامنا املسأ� اكنت مسأ� ٔاطامع مصاليس حقيقي ٕامنا املسأ� اكنت مسأ� ٔاطامع مصاليس حقيقي ٕامنا املسأ� اكنت مسأ� ٔاطامع مصاليس حقيقي ٕامنا املسأ� اكنت مسأ� ٔاطامع مصاحلحلحلحل، هو مثًال يف إالمارة ٔاو يف كذا، ، هو مثًال يف إالمارة ٔاو يف كذا، ، هو مثًال يف إالمارة ٔاو يف كذا، ، هو مثًال يف إالمارة ٔاو يف كذا، 
مصلحته ٕان الفاريس هذا يظل معه، فيرتكه، مصلحته ٕانـه ال يبقـى معـه، ال يبقـى مصلحته ٕان الفاريس هذا يظل معه، فيرتكه، مصلحته ٕانـه ال يبقـى معـه، ال يبقـى مصلحته ٕان الفاريس هذا يظل معه، فيرتكه، مصلحته ٕانـه ال يبقـى معـه، ال يبقـى مصلحته ٕان الفاريس هذا يظل معه، فيرتكه، مصلحته ٕانـه ال يبقـى معـه، ال يبقـى 

رق ما بني الصورتني، تطهري عررق ما بني الصورتني، تطهري عررق ما بني الصورتني، تطهري عررق ما بني الصورتني، تطهري عريقيقيقيق    معه، لكن ليست املسأ� تطهري عرمعه، لكن ليست املسأ� تطهري عرمعه، لكن ليست املسأ� تطهري عرمعه، لكن ليست املسأ� تطهري عريقيقيقيق، هذا الف، هذا الف، هذا الف، هذا الف
 منه ال ال نريده، حنـن ال  منه ال ال نريده، حنـن ال  منه ال ال نريده، حنـن ال  منه ال ال نريده، حنـن ال فيدفيدفيدفيديعين هذا اجلنس من اليعين هذا اجلنس من اليعين هذا اجلنس من اليعين هذا اجلنس من الببببرش ال يوجد معنا، طيب نسـت رش ال يوجد معنا، طيب نسـت رش ال يوجد معنا، طيب نسـت رش ال يوجد معنا، طيب نسـت 

        ....نريد ٔان يكون هذا اجلنس معنا يف هذا البÙ يبقى امسه تطهري عرنريد ٔان يكون هذا اجلنس معنا يف هذا البÙ يبقى امسه تطهري عرنريد ٔان يكون هذا اجلنس معنا يف هذا البÙ يبقى امسه تطهري عرنريد ٔان يكون هذا اجلنس معنا يف هذا البÙ يبقى امسه تطهري عريقيقيقيق

 ٔانت ال تريـده ميـس ٔانت ال تريـده ميـس ٔانت ال تريـده ميـس ٔانت ال تريـده ميـسكككك لكـن فيـه مـصا لكـن فيـه مـصا لكـن فيـه مـصا لكـن فيـه مـصاحلحلحلحل، متـسكه حاجـة وتلغيـه يف ، متـسكه حاجـة وتلغيـه يف ، متـسكه حاجـة وتلغيـه يف ، متـسكه حاجـة وتلغيـه يف ::::الصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانية
خي، العباسـية اكنت كذå، مل تكن من الصورة أالوىل القضاء خي، العباسـية اكنت كذå، مل تكن من الصورة أالوىل القضاء خي، العباسـية اكنت كذå، مل تكن من الصورة أالوىل القضاء خي، العباسـية اكنت كذå، مل تكن من الصورة أالوىل القضاء حاجة عىل مدار التارحاجة عىل مدار التارحاجة عىل مدار التارحاجة عىل مدار التار

عىل الفرس وقتلهم ال، ٕامنا اكن بعضهم قتل مثل ٔابو مـسمل اخلراسـاين واكن بعـضهم عىل الفرس وقتلهم ال، ٕامنا اكن بعضهم قتل مثل ٔابو مـسمل اخلراسـاين واكن بعـضهم عىل الفرس وقتلهم ال، ٕامنا اكن بعضهم قتل مثل ٔابو مـسمل اخلراسـاين واكن بعـضهم عىل الفرس وقتلهم ال، ٕامنا اكن بعضهم قتل مثل ٔابو مـسمل اخلراسـاين واكن بعـضهم 
ٕاذن هـذا للجزئيـة للعـصبية الـيت اســتفحل ٔامرهـا، ٕاذن هـذا للجزئيـة للعـصبية الـيت اســتفحل ٔامرهـا، ٕاذن هـذا للجزئيـة للعـصبية الـيت اســتفحل ٔامرهـا، ٕاذن هـذا للجزئيـة للعـصبية الـيت اســتفحل ٔامرهـا، . . . . يتوىل بعض املناصب وهكـذايتوىل بعض املناصب وهكـذايتوىل بعض املناصب وهكـذايتوىل بعض املناصب وهكـذا

        . . . . العصبية من ٔاين جاءت؟ ٔ¤هنا دعوة، صوروا أالمر عصبيةالعصبية من ٔاين جاءت؟ ٔ¤هنا دعوة، صوروا أالمر عصبيةالعصبية من ٔاين جاءت؟ ٔ¤هنا دعوة، صوروا أالمر عصبيةالعصبية من ٔاين جاءت؟ ٔ¤هنا دعوة، صوروا أالمر عصبية

        ))))املظاهر املادية احلضاريةاملظاهر املادية احلضاريةاملظاهر املادية احلضاريةاملظاهر املادية احلضارية(((( الرابع من مظاهر ا�و� العباسـية الرابع من مظاهر ا�و� العباسـية الرابع من مظاهر ا�و� العباسـية الرابع من مظاهر ا�و� العباسـيةاملظهراملظهراملظهراملظهر

احلضارة احلضارة احلضارة احلضارة يهيهيهيه Îســتقرار وأالمـن والـسعادة النفـسـية  Îســتقرار وأالمـن والـسعادة النفـسـية  Îســتقرار وأالمـن والـسعادة النفـسـية  Îســتقرار وأالمـن والـسعادة النفـسـية : : : : املظاهر املادية احلضاريةاملظاهر املادية احلضاريةاملظاهر املادية احلضاريةاملظاهر املادية احلضارية    ----٤٤٤٤((((
بتأمني ٔاهداف إالنـسان وحاجاتـه املاديـة أالساســية املتطـورة والـيت تتفـق واملـدة بتأمني ٔاهداف إالنـسان وحاجاتـه املاديـة أالساســية املتطـورة والـيت تتفـق واملـدة بتأمني ٔاهداف إالنـسان وحاجاتـه املاديـة أالساســية املتطـورة والـيت تتفـق واملـدة بتأمني ٔاهداف إالنـسان وحاجاتـه املاديـة أالساســية املتطـورة والـيت تتفـق واملـدة 
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رفاهيتــه، فــٕاذا وجــدت رفاهيتــه، فــٕاذا وجــدت رفاهيتــه، فــٕاذا وجــدت رفاهيتــه، فــٕاذا وجــدت الزمنيــة الــيت يعــش فهيــا إالنــسان، والــيت حتقــق خدمتــه و الزمنيــة الــيت يعــش فهيــا إالنــسان، والــيت حتقــق خدمتــه و الزمنيــة الــيت يعــش فهيــا إالنــسان، والــيت حتقــق خدمتــه و الزمنيــة الــيت يعــش فهيــا إالنــسان، والــيت حتقــق خدمتــه و 
احلضارة نتج عهنـا مـا يعـرف مبظـاهر احلـضارة، واحلضارة نتج عهنـا مـا يعـرف مبظـاهر احلـضارة، واحلضارة نتج عهنـا مـا يعـرف مبظـاهر احلـضارة، واحلضارة نتج عهنـا مـا يعـرف مبظـاهر احلـضارة، ويهيهيهيه الـيت يظهنـا النـاس غلطـا  الـيت يظهنـا النـاس غلطـا  الـيت يظهنـا النـاس غلطـا  الـيت يظهنـا النـاس غلطـا يهيهيهيه    

وختتلف هذه املظاهر eختالف تطور الوسائل وeختالف مفهوم إالنسان وختتلف هذه املظاهر eختالف تطور الوسائل وeختالف مفهوم إالنسان وختتلف هذه املظاهر eختالف تطور الوسائل وeختالف مفهوم إالنسان وختتلف هذه املظاهر eختالف تطور الوسائل وeختالف مفهوم إالنسان . . . . احلضارةاحلضارةاحلضارةاحلضارة
فاملــاديون حيــسـبون االٓالت فاملــاديون حيــسـبون االٓالت فاملــاديون حيــسـبون االٓالت فاملــاديون حيــسـبون االٓالت يهيهيهيه وســـيº  وســـيº  وســـيº  وســـيº . . . . عــن احليــاة وهــو اmي ينعــن احليــاة وهــو اmي ينعــن احليــاة وهــو اmي ينعــن احليــاة وهــو اmي ينببببــع مــن العقيــدةــع مــن العقيــدةــع مــن العقيــدةــع مــن العقيــدة

ململململMMMMات، واحلصول عىل الشهوات، وتأمني املصاات، واحلصول عىل الشهوات، وتأمني املصاات، واحلصول عىل الشهوات، وتأمني املصاات، واحلصول عىل الشهوات، وتأمني املصاحلحلحلحل    التطور وحدها، ويعدون طلب االتطور وحدها، ويعدون طلب االتطور وحدها، ويعدون طلب االتطور وحدها، ويعدون طلب ا
اخلاصة، وبناء اجلاه، وحب الشهرة تقع لكها اخلاصة، وبناء اجلاه، وحب الشهرة تقع لكها اخلاصة، وبناء اجلاه، وحب الشهرة تقع لكها اخلاصة، وبناء اجلاه، وحب الشهرة تقع لكها مضمضمضمضن خدمـة الن خدمـة الن خدمـة الن خدمـة الببببـرش بغـض النظـر عـن ـرش بغـض النظـر عـن ـرش بغـض النظـر عـن ـرش بغـض النظـر عـن 
الطرق اليت حيصلون علهيا، وما ينتج عهنا من نتاالطرق اليت حيصلون علهيا، وما ينتج عهنا من نتاالطرق اليت حيصلون علهيا، وما ينتج عهنا من نتاالطرق اليت حيصلون علهيا، وما ينتج عهنا من نتاجئجئجئجئ اج اج اج اجNNNNعية، ٔاي ولو ٔادى ذå ٕاىل عية، ٔاي ولو ٔادى ذå ٕاىل عية، ٔاي ولو ٔادى ذå ٕاىل عية، ٔاي ولو ٔادى ذå ٕاىل 

     وٕان  وٕان  وٕان  وٕان رضرضرضرضًدا ًدا ًدا ًدا  يريد ٔان يعيش جيـ يريد ٔان يعيش جيـ يريد ٔان يعيش جيـ يريد ٔان يعيش جيـ:::: املعىن املعىن املعىن املعىن) ) ) ) تدمري تدمري تدمري تدمري جمجمجمجممتع اكمل ٔاو قتل ٔافراد ٔامة مجيًعامتع اكمل ٔاو قتل ٔافراد ٔامة مجيًعامتع اكمل ٔاو قتل ٔافراد ٔامة مجيًعامتع اكمل ٔاو قتل ٔافراد ٔامة مجيًعا
ال، احلضارة يف إالسـالم ليـست ال، احلضارة يف إالسـالم ليـست ال، احلضارة يف إالسـالم ليـست ال، احلضارة يف إالسـالم ليـست ،،،،     فال ٕاشاكل،فهذا تصور احلضارة عندمه فال ٕاشاكل،فهذا تصور احلضارة عندمه فال ٕاشاكل،فهذا تصور احلضارة عندمه فال ٕاشاكل،فهذا تصور احلضارة عندمهاالٓخريناالٓخريناالٓخريناالٓخرين
åكذåكذåكذåكذ....        

            ....ٔاأٔأامهمهمهمهية الرتبية وأالخالق يف حياة أالية الرتبية وأالخالق يف حياة أالية الرتبية وأالخالق يف حياة أالية الرتبية وأالخالق يف حياة أالمممممممم

ٔاما املسلمون فيعدون الوسائل الرتبوية واملادة ٔاما املسلمون فيعدون الوسائل الرتبوية واملادة ٔاما املسلمون فيعدون الوسائل الرتبوية واملادة ٔاما املسلمون فيعدون الوسائل الرتبوية واملادة يهيهيهيه    جمجمجمجمال التطـور، وال تفيـد الثانيـة ال التطـور، وال تفيـد الثانيـة ال التطـور، وال تفيـد الثانيـة ال التطـور، وال تفيـد الثانيـة ((((
ملاديـة دون أالوىل مبعـىن هـذه ملاديـة دون أالوىل مبعـىن هـذه ملاديـة دون أالوىل مبعـىن هـذه ملاديـة دون أالوىل مبعـىن هـذه  وسائل تربوية ومادة، ال تفيـد الثانيـة ا وسائل تربوية ومادة، ال تفيـد الثانيـة ا وسائل تربوية ومادة، ال تفيـد الثانيـة ا وسائل تربوية ومادة، ال تفيـد الثانيـة ا))))دون أالوىلدون أالوىلدون أالوىلدون أالوىل

أالدوات املظاهر الرفاهية والتقدم هذه ٕان اسـتخدمت بـصورة غـري ٔاخالقيـة ٔادت أالدوات املظاهر الرفاهية والتقدم هذه ٕان اسـتخدمت بـصورة غـري ٔاخالقيـة ٔادت أالدوات املظاهر الرفاهية والتقدم هذه ٕان اسـتخدمت بـصورة غـري ٔاخالقيـة ٔادت أالدوات املظاهر الرفاهية والتقدم هذه ٕان اسـتخدمت بـصورة غـري ٔاخالقيـة ٔادت 
ٕاىل فساد اêمتع يبقـى لـيس امسهـا حـضارة، كـام قـال لعـì ٔامحـد شـوٕاىل فساد اêمتع يبقـى لـيس امسهـا حـضارة، كـام قـال لعـì ٔامحـد شـوٕاىل فساد اêمتع يبقـى لـيس امسهـا حـضارة، كـام قـال لعـì ٔامحـد شـوٕاىل فساد اêمتع يبقـى لـيس امسهـا حـضارة، كـام قـال لعـì ٔامحـد شـويقيقيقيق ٔاو حـاف ٔاو حـاف ٔاو حـاف ٔاو حـافظظظظ    

        : : : : ٕابراهمي، قالٕابراهمي، قالٕابراهمي، قالٕابراهمي، قال
        ال حتـــــسال حتـــــسال حتـــــسال حتـــــسنبنبنبنب العـــــمل ينفـــــع وحـــــده العـــــمل ينفـــــع وحـــــده العـــــمل ينفـــــع وحـــــده العـــــمل ينفـــــع وحـــــده

        
        مـــــــا مل يتـــــــومـــــــا مل يتـــــــومـــــــا مل يتـــــــومـــــــا مل يتـــــــوجججج ربـــــــه  ربـــــــه  ربـــــــه  ربـــــــه خبخبخبخبـــــــالقـــــــالقـــــــالقـــــــالق        

        ئل تعليـــهئل تعليـــهئل تعليـــهئل تعليـــهوالعــمل ٕان مل تكتنفـــه شـــاموالعــمل ٕان مل تكتنفـــه شـــاموالعــمل ٕان مل تكتنفـــه شـــاموالعــمل ٕان مل تكتنفـــه شـــام        
        

        اكن مطيـــــــــــــــة إالخفـــــــــــــــاقاكن مطيـــــــــــــــة إالخفـــــــــــــــاقاكن مطيـــــــــــــــة إالخفـــــــــــــــاقاكن مطيـــــــــــــــة إالخفـــــــــــــــاق        
فٕاذن العمل الصورة املادية والطيارات والسـيارات والنـووي لك هـذا تقـدم رهيـب فٕاذن العمل الصورة املادية والطيارات والسـيارات والنـووي لك هـذا تقـدم رهيـب فٕاذن العمل الصورة املادية والطيارات والسـيارات والنـووي لك هـذا تقـدم رهيـب فٕاذن العمل الصورة املادية والطيارات والسـيارات والنـووي لك هـذا تقـدم رهيـب         

، ، ، ، eلـصورة الـصحيحةeلـصورة الـصحيحةeلـصورة الـصحيحةeلـصورة الـصحيحةجًدا، ٕان مل يقوى eٔالخالق والرتبية واسـتخدم هذه أالشــياء جًدا، ٕان مل يقوى eٔالخالق والرتبية واسـتخدم هذه أالشــياء جًدا، ٕان مل يقوى eٔالخالق والرتبية واسـتخدم هذه أالشــياء جًدا، ٕان مل يقوى eٔالخالق والرتبية واسـتخدم هذه أالشــياء 
يكون مطية إالخفاق، يبقى هذا الفساد احلقيقـي، هـذا مـا جتـده االٓن، جتـد مـثًال يكون مطية إالخفاق، يبقى هذا الفساد احلقيقـي، هـذا مـا جتـده االٓن، جتـد مـثًال يكون مطية إالخفاق، يبقى هذا الفساد احلقيقـي، هـذا مـا جتـده االٓن، جتـد مـثًال يكون مطية إالخفاق، يبقى هذا الفساد احلقيقـي، هـذا مـا جتـده االٓن، جتـد مـثًال 

اك، تقدم خطري جًدا، لكن ال يوجد ٔاخالقيات، ٔاين Îلاك، تقدم خطري جًدا، لكن ال يوجد ٔاخالقيات، ٔاين Îلاك، تقدم خطري جًدا، لكن ال يوجد ٔاخالقيات، ٔاين Îلاك، تقدم خطري جًدا، لكن ال يوجد ٔاخالقيات، ٔاين Îلزتزتزتزتام، جتد مثًال ام، جتد مثًال ام، جتد مثًال ام، جتد مثًال ٔاورe ؤامرئاورe ؤامرئاورe ؤامرئاورe ؤامري
البنت ٔابوها لـيس ; سـلطة علهيـا هنائًيـا، البنـت تـدخل بعـشـيقها املـالبنت ٔابوها لـيس ; سـلطة علهيـا هنائًيـا، البنـت تـدخل بعـشـيقها املـالبنت ٔابوها لـيس ; سـلطة علهيـا هنائًيـا، البنـت تـدخل بعـشـيقها املـالبنت ٔابوها لـيس ; سـلطة علهيـا هنائًيـا، البنـت تـدخل بعـشـيقها املـزنزنزنزنل ال يوجـد ل ال يوجـد ل ال يوجـد ل ال يوجـد 
مشالك عادي، رشب امشالك عادي، رشب امشالك عادي، رشب امشالك عادي، رشب امخلمخلمخلمخلر، الزo، لكه هذا ال يوجد مشالك، التعامل eلرe لكـه، ر، الزo، لكه هذا ال يوجد مشالك، التعامل eلرe لكـه، ر، الزo، لكه هذا ال يوجد مشالك، التعامل eلرe لكـه، ر، الزo، لكه هذا ال يوجد مشالك، التعامل eلرe لكـه، 
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: : : : ٕالسالم ينظر ٕاىل احلضارة نظريتنيٕالسالم ينظر ٕاىل احلضارة نظريتنيٕالسالم ينظر ٕاىل احلضارة نظريتنيٕالسالم ينظر ٕاىل احلضارة نظريتنيهذا تدمري أالخالق، مع ٔاهنم مادÊ فوق جًدا، اهذا تدمري أالخالق، مع ٔاهنم مادÊ فوق جًدا، اهذا تدمري أالخالق، مع ٔاهنم مادÊ فوق جًدا، اهذا تدمري أالخالق، مع ٔاهنم مادÊ فوق جًدا، ا
النظرة املادية التقدم اخلطري، واسـتخدام هذا التقدم يف اخلري وبأخالق وتربوÊت، النظرة املادية التقدم اخلطري، واسـتخدام هذا التقدم يف اخلري وبأخالق وتربوÊت، النظرة املادية التقدم اخلطري، واسـتخدام هذا التقدم يف اخلري وبأخالق وتربوÊت، النظرة املادية التقدم اخلطري، واسـتخدام هذا التقدم يف اخلري وبأخالق وتربوÊت، 
الغرب ينظر ٕاىل التقدم بصورة واحدة فقط، التحقيق املادي واحلضارة اليت يصلون الغرب ينظر ٕاىل التقدم بصورة واحدة فقط، التحقيق املادي واحلضارة اليت يصلون الغرب ينظر ٕاىل التقدم بصورة واحدة فقط، التحقيق املادي واحلضارة اليت يصلون الغرب ينظر ٕاىل التقدم بصورة واحدة فقط، التحقيق املادي واحلضارة اليت يصلون 

        . . . . إإإٕاللللهيا فقطهيا فقطهيا فقطهيا فقط

 فهيا، وهـذا مـا  فهيا، وهـذا مـا  فهيا، وهـذا مـا  فهيا، وهـذا مـا ٕان تطور الوسائل هو من نتإان تطور الوسائل هو من نتإان تطور الوسائل هو من نتإان تطور الوسائل هو من نتاجئجئجئجئ تصور إالنسان للحياة وبيان èمته تصور إالنسان للحياة وبيان èمته تصور إالنسان للحياة وبيان èمته تصور إالنسان للحياة وبيان èمته((((
� مـن وسـائل لتـأمني  مـن وسـائل لتـأمني  مـن وسـائل لتـأمني  مـن وسـائل لتـأمني ���تقدمه العقيدة، فالعقائد املادية تتقدمه العقيدة، فالعقائد املادية تتقدمه العقيدة، فالعقائد املادية تتقدمه العقيدة، فالعقائد املادية تببببيح للفرد ٔان يترصف مبا ميـيح للفرد ٔان يترصف مبا ميـيح للفرد ٔان يترصف مبا ميـيح للفرد ٔان يترصف مبا ميـ
رغبات غرارغبات غرارغبات غرارغبات غرائئئئزه دون النظـر ٕاىل النتـازه دون النظـر ٕاىل النتـازه دون النظـر ٕاىل النتـازه دون النظـر ٕاىل النتـاجئجئجئجئ، ٔاو تـسمح للجامعـة ٔان تعـرص الفـرد عـرصا ، ٔاو تـسمح للجامعـة ٔان تعـرص الفـرد عـرصا ، ٔاو تـسمح للجامعـة ٔان تعـرص الفـرد عـرصا ، ٔاو تـسمح للجامعـة ٔان تعـرص الفـرد عـرصا 

        ::::معناهـامعناهـامعناهـامعناهـاالرٔاسـاملية الرٔاسـاملية الرٔاسـاملية الرٔاسـاملية  مثل مسأ� الرٔاساملية وÎشـرتاكية،  مثل مسأ� الرٔاساملية وÎشـرتاكية،  مثل مسأ� الرٔاساملية وÎشـرتاكية،  مثل مسأ� الرٔاساملية وÎشـرتاكية، ))))تذيب معه اكمل تذيب معه اكمل تذيب معه اكمل تذيب معه اكمل خشخشخشخشصيتهصيتهصيتهصيته
د غىن ويد غىن ويد غىن ويد غىن ويرضرضرضرض oس الفقراء احملتاجني يسـتغلوا حاجهتم، مليـارات  oس الفقراء احملتاجني يسـتغلوا حاجهتم، مليـارات  oس الفقراء احملتاجني يسـتغلوا حاجهتم، مليـارات  oس الفقراء احملتاجني يسـتغلوا حاجهتم، مليـارات  فزيي فزيي فزيي فزييواحد معه مالواحد معه مالواحد معه مالواحد معه مال

تزيد وغريه يفتقر، ال هيم، هذه نظرية، نظريـة اشـرتاكية مـثًال ٕان لكـه مثـل بعـضه، تزيد وغريه يفتقر، ال هيم، هذه نظرية، نظريـة اشـرتاكية مـثًال ٕان لكـه مثـل بعـضه، تزيد وغريه يفتقر، ال هيم، هذه نظرية، نظريـة اشـرتاكية مـثًال ٕان لكـه مثـل بعـضه، تزيد وغريه يفتقر، ال هيم، هذه نظرية، نظريـة اشـرتاكية مـثًال ٕان لكـه مثـل بعـضه، 
واحد معه فلوس تعاىل سـنأخذ منواحد معه فلوس تعاىل سـنأخذ منواحد معه فلوس تعاىل سـنأخذ منواحد معه فلوس تعاىل سـنأخذ منكككك نصف ما ورثته من ٔابي نصف ما ورثته من ٔابي نصف ما ورثته من ٔابي نصف ما ورثته من ٔابيكككك مثًال ٔالن ٔانت كذا،  مثًال ٔالن ٔانت كذا،  مثًال ٔالن ٔانت كذا،  مثًال ٔالن ٔانت كذا، 

جيجيجيجيمـع بـني هـذه مـع بـني هـذه مـع بـني هـذه مـع بـني هـذه فيعرصون الفرد عرصا تذيب معه اكمل فيعرصون الفرد عرصا تذيب معه اكمل فيعرصون الفرد عرصا تذيب معه اكمل فيعرصون الفرد عرصا تذيب معه اكمل خشخشخشخشـصيته، إالسـالم ٔايـن؟ ـصيته، إالسـالم ٔايـن؟ ـصيته، إالسـالم ٔايـن؟ ـصيته، إالسـالم ٔايـن؟ 
        . . . . أالشـياءأالشـياءأالشـياءأالشـياء

يفريفريفريفرضضضض عىل الغين زاكته ويرغبـه يف الـصدقة، ويف نفـس الوقـت يـدعوا هـذا  عىل الغين زاكته ويرغبـه يف الـصدقة، ويف نفـس الوقـت يـدعوا هـذا  عىل الغين زاكته ويرغبـه يف الـصدقة، ويف نفـس الوقـت يـدعوا هـذا  عىل الغين زاكته ويرغبـه يف الـصدقة، ويف نفـس الوقـت يـدعوا هـذا : : : : يقوليقوليقوليقول
الفقــري ٕاىل العمــل، ؤان يكــد ويتعــب ال ٔان يعــيش متــسوال، إالســالم يعــاالفقــري ٕاىل العمــل، ؤان يكــد ويتعــب ال ٔان يعــيش متــسوال، إالســالم يعــاالفقــري ٕاىل العمــل، ؤان يكــد ويتعــب ال ٔان يعــيش متــسوال، إالســالم يعــاالفقــري ٕاىل العمــل، ؤان يكــد ويتعــب ال ٔان يعــيش متــسوال، إالســالم يعــاجلجلجلجل هــذه  هــذه  هــذه  هــذه 

        . . . . أالمناطأالمناطأالمناطأالمناط

        ....مفهوم احلياة املادية عند الغربمفهوم احلياة املادية عند الغربمفهوم احلياة املادية عند الغربمفهوم احلياة املادية عند الغرب

ملادية سواء ٔااكن للفـرد ملادية سواء ٔااكن للفـرد ملادية سواء ٔااكن للفـرد ملادية سواء ٔااكن للفـرد ؤان الوسائل تتطور يف سؤان الوسائل تتطور يف سؤان الوسائل تتطور يف سؤان الوسائل تتطور يف سببببيل احلصول عىل املنفعة ايل احلصول عىل املنفعة ايل احلصول عىل املنفعة ايل احلصول عىل املنفعة ا: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول
�وملا اكنـت هنـاك عقائـد وملا اكنـت هنـاك عقائـد وملا اكنـت هنـاك عقائـد وملا اكنـت هنـاك عقائـد خمخمخمخمتلفـة تتتلفـة تتتلفـة تتتلفـة تتببببـاين يف نظرهتـا ٕاىل احليـاة، وٕاىل èمـة ـاين يف نظرهتـا ٕاىل احليـاة، وٕاىل èمـة ـاين يف نظرهتـا ٕاىل احليـاة، وٕاىل èمـة ـاين يف نظرهتـا ٕاىل احليـاة، وٕاىل èمـة . . . . ٔام لÙو�ٔام لÙو�ٔام لÙو�ٔام لÙو

فاحلضارة املاديـة فاحلضارة املاديـة فاحلضارة املاديـة فاحلضارة املاديـة . . . . ىل سعادة الناس اكنت هناك حضارات ىل سعادة الناس اكنت هناك حضارات ىل سعادة الناس اكنت هناك حضارات ىل سعادة الناس اكنت هناك حضارات خمخمخمخمتلفةتلفةتلفةتلفةإ إ إ إ الالالالببببرش يف ا�نيا، و رش يف ا�نيا، و رش يف ا�نيا، و رش يف ا�نيا، و 
ينظر بعض ٔاتباعها ٕاىل سعادة إالنسان يف احلياة يف حريته الاكمº بغض النظر عن ينظر بعض ٔاتباعها ٕاىل سعادة إالنسان يف احلياة يف حريته الاكمº بغض النظر عن ينظر بعض ٔاتباعها ٕاىل سعادة إالنسان يف احلياة يف حريته الاكمº بغض النظر عن ينظر بعض ٔاتباعها ٕاىل سعادة إالنسان يف احلياة يف حريته الاكمº بغض النظر عن 

النظرة املادية ٔاو الغرب يقول ذå، سعادة إالنسان يف احلياة بغض النظرة املادية ٔاو الغرب يقول ذå، سعادة إالنسان يف احلياة بغض النظرة املادية ٔاو الغرب يقول ذå، سعادة إالنسان يف احلياة بغض النظرة املادية ٔاو الغرب يقول ذå، سعادة إالنسان يف احلياة بغض ) ) ) ) ة اêمتعة اêمتعة اêمتعة اêمتعمصلحمصلحمصلحمصلح
        . . . . النظر عن مصلحة اêمتعالنظر عن مصلحة اêمتعالنظر عن مصلحة اêمتعالنظر عن مصلحة اêمتع

        .... نظرة الغرب للحضارة نظرة الغرب للحضارة نظرة الغرب للحضارة نظرة الغرب للحضارة
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mا فهـي هتmا فهـي هتmا فهـي هتmا فهـي هتWWWW املناخ املناسب ل املناخ املناسب ل املناخ املناسب ل املناخ املناسب لFFFFرس الفرد حريته اكمº، ومن هذه احلريـة ينطلـق رس الفرد حريته اكمº، ومن هذه احلريـة ينطلـق رس الفرد حريته اكمº، ومن هذه احلريـة ينطلـق رس الفرد حريته اكمº، ومن هذه احلريـة ينطلـق ((((
ىل حني ينظـر ىل حني ينظـر ىل حني ينظـر ىل حني ينظـر ويطور الوسائل املادية ليمتكن من حتقيق لك ما تصبو ٕاليه نفسه، عويطور الوسائل املادية ليمتكن من حتقيق لك ما تصبو ٕاليه نفسه، عويطور الوسائل املادية ليمتكن من حتقيق لك ما تصبو ٕاليه نفسه، عويطور الوسائل املادية ليمتكن من حتقيق لك ما تصبو ٕاليه نفسه، ع

 يعين ٔ¤ن يقول ٕان الغرب  يعين ٔ¤ن يقول ٕان الغرب  يعين ٔ¤ن يقول ٕان الغرب  يعين ٔ¤ن يقول ٕان الغرب ))))بعض ٔاتباع احلضارة املادية االٓخرين ٕاىل مصلحة ابعض ٔاتباع احلضارة املادية االٓخرين ٕاىل مصلحة ابعض ٔاتباع احلضارة املادية االٓخرين ٕاىل مصلحة ابعض ٔاتباع احلضارة املادية االٓخرين ٕاىل مصلحة امجلمجلمجلمجلاعةاعةاعةاعة
نظرية تنظر ٕاىل الفرد فقط ٔانت حر افعل ما تريد نظرية تنظر ٕاىل الفرد فقط ٔانت حر افعل ما تريد نظرية تنظر ٕاىل الفرد فقط ٔانت حر افعل ما تريد نظرية تنظر ٕاىل الفرد فقط ٔانت حر افعل ما تريد :::: أالوىل أالوىل أالوىل أالوىل: : : : ن يف احلضارةن يف احلضارةن يف احلضارةن يف احلضارةاااافيه نظريتفيه نظريتفيه نظريتفيه نظريت

ٕانـه البـد ٕاىل مـصلحة ٕانـه البـد ٕاىل مـصلحة ٕانـه البـد ٕاىل مـصلحة ٕانـه البـد ٕاىل مـصلحة : : : :  تقـول تقـول تقـول تقـولوالنظريـة أالخـرىوالنظريـة أالخـرىوالنظريـة أالخـرىوالنظريـة أالخـرىحىت لو ٔاحىت لو ٔاحىت لو ٔاحىت لو ٔارضرضرضرضت اêمتع ال مـشلكة، ت اêمتع ال مـشلكة، ت اêمتع ال مـشلكة، ت اêمتع ال مـشلكة، 
رضرضرضرض ال مشلكة، يبقى لك فرقة ٔاخذت جزئية وإالسالم هـو  ال مشلكة، يبقى لك فرقة ٔاخذت جزئية وإالسالم هـو  ال مشلكة، يبقى لك فرقة ٔاخذت جزئية وإالسالم هـو  ال مشلكة، يبقى لك فرقة ٔاخذت جزئية وإالسالم هـو اااامجلمجلمجلمجلاعة طيب الفرد سـياعة طيب الفرد سـياعة طيب الفرد سـياعة طيب الفرد سـي

طاً طاً طاً طاً الوسط ﴿الوسط ﴿الوسط ﴿الوسط ﴿ ََ سسسَسَ ََ ًة وًة وًة وًة َوَ �� مممم�� YY YYا ا ا ا ْْ ْْ ُُ اااامكمكمكُمكُ ََ ننننََ ْْ للللْْ ََ عععَعَ ََ ََ ج ج ج َجَ ََåِِåِåِå ََ ذذذَذَ ََ ككككََ ََ ، إالسالم ينفـع اêمتـع وال ، إالسالم ينفـع اêمتـع وال ، إالسالم ينفـع اêمتـع وال ، إالسالم ينفـع اêمتـع وال ]]]]١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[    ﴾﴾﴾﴾     و و و َوَ
ييييرضرضرضرض الفرد، وينفع الفرد وال ي الفرد، وينفع الفرد وال ي الفرد، وينفع الفرد وال ي الفرد، وينفع الفرد وال يرضرضرضرض اêمتع، هذه  اêمتع، هذه  اêمتع، هذه  اêمتع، هذه يهيهيهيه احلضارة إالسالمية، عندما نقـول  احلضارة إالسالمية، عندما نقـول  احلضارة إالسالمية، عندما نقـول  احلضارة إالسالمية، عندما نقـول 

ادي اmي يرتتب عليه منفعة للفرد وعـدم ادي اmي يرتتب عليه منفعة للفرد وعـدم ادي اmي يرتتب عليه منفعة للفرد وعـدم ادي اmي يرتتب عليه منفعة للفرد وعـدم احلضارة إالسالمية هذا املقصود التقدم املاحلضارة إالسالمية هذا املقصود التقدم املاحلضارة إالسالمية هذا املقصود التقدم املاحلضارة إالسالمية هذا املقصود التقدم امل
ــضارة  ــذه احل ــرد، ه ــضارة ر للف ــذه احل ــرد، ه ــضارة ر للف ــذه احل ــرد، ه ــضارة ر للف ــذه احل ــرد، ه ــدم رضرضرضرضر للف ــع وع ــة للمجمت ــه منفع ــب علي ــع، ويرتت ــدم ر êeمت ــع وع ــة للمجمت ــه منفع ــب علي ــع، ويرتت ــدم ر êeمت ــع وع ــة للمجمت ــه منفع ــب علي ــع، ويرتت ــدم ر êeمت ــع وع ــة للمجمت ــه منفع ــب علي ــع، ويرتت رضرضرضرضر êeمت

        . . . . إالسالميةإالسالميةإالسالميةإالسالمية

ٔاما إالسـالم فيعـد إالنـسان مـسـتخلفا يف أالرٔاما إالسـالم فيعـد إالنـسان مـسـتخلفا يف أالرٔاما إالسـالم فيعـد إالنـسان مـسـتخلفا يف أالرٔاما إالسـالم فيعـد إالنـسان مـسـتخلفا يف أالرضضضض، وعليـه ٔان يقـوم eٕعامرهـا حـق ، وعليـه ٔان يقـوم eٕعامرهـا حـق ، وعليـه ٔان يقـوم eٕعامرهـا حـق ، وعليـه ٔان يقـوم eٕعامرهـا حـق ((((
ئئئئوال وال وال وال القيام، ويؤدي èمته اليت ٔانيطت به حق أالداء، ويعد إالسـالم إالنـسان مـسـ القيام، ويؤدي èمته اليت ٔانيطت به حق أالداء، ويعد إالسـالم إالنـسان مـسـ القيام، ويؤدي èمته اليت ٔانيطت به حق أالداء، ويعد إالسـالم إالنـسان مـسـ القيام، ويؤدي èمته اليت ٔانيطت به حق أالداء، ويعد إالسـالم إالنـسان مـسـ 

عن ذå يف ا�نيا ٔامام النظـام، ويف االٓخـرة ٔامـام هللا اmي اســتخلفه يف أالرعن ذå يف ا�نيا ٔامام النظـام، ويف االٓخـرة ٔامـام هللا اmي اســتخلفه يف أالرعن ذå يف ا�نيا ٔامام النظـام، ويف االٓخـرة ٔامـام هللا اmي اســتخلفه يف أالرعن ذå يف ا�نيا ٔامام النظـام، ويف االٓخـرة ٔامـام هللا اmي اســتخلفه يف أالرضضضض، ، ، ، 
ؤاولك ٕاليه القيام ؤاولك ٕاليه القيام ؤاولك ٕاليه القيام ؤاولك ٕاليه القيام هبهبهبهبذه املهمة وذه املهمة وذه املهمة وذه املهمة وخسخسخسخسر ; ما يف السموات وما يف أالرر ; ما يف السموات وما يف أالرر ; ما يف السموات وما يف أالرر ; ما يف السموات وما يف أالرضضضض، ؤاسـبع عليه ، ؤاسـبع عليه ، ؤاسـبع عليه ، ؤاسـبع عليه 

        . . . . نعمه ظاهرة وeطنةنعمه ظاهرة وeطنةنعمه ظاهرة وeطنةنعمه ظاهرة وeطنة

كام هيكام هيكام هيكام هيمتمتمتمت إالسالم eٕالنسان ويكرمه، وهي إالسالم eٕالنسان ويكرمه، وهي إالسالم eٕالنسان ويكرمه، وهي إالسالم eٕالنسان ويكرمه، وهيمتمتمتمت بصحته، وحريته، وعقـì، وتفكـريه، هيـ بصحته، وحريته، وعقـì، وتفكـريه، هيـ بصحته، وحريته، وعقـì، وتفكـريه، هيـ بصحته، وحريته، وعقـì، وتفكـريه، هيـمتمتمتمت    
دة املرء، ونزع ما يف نفسه من ٔاسـاطري ؤاوهـام، ومـا يعلـق فهيـا مـن شـوائب دة املرء، ونزع ما يف نفسه من ٔاسـاطري ؤاوهـام، ومـا يعلـق فهيـا مـن شـوائب دة املرء، ونزع ما يف نفسه من ٔاسـاطري ؤاوهـام، ومـا يعلـق فهيـا مـن شـوائب دة املرء، ونزع ما يف نفسه من ٔاسـاطري ؤاوهـام، ومـا يعلـق فهيـا مـن شـوائب بعقيبعقيبعقيبعقي

        . . . . ٕاىل آخر ما يدعوا ٕاليه إالسالمٕاىل آخر ما يدعوا ٕاليه إالسالمٕاىل آخر ما يدعوا ٕاليه إالسالمٕاىل آخر ما يدعوا ٕاليه إالسالم…………    وخرافاتوخرافاتوخرافاتوخرافات

. . . . احلضارة إالسالمية ٕانسانية ختتلف عن غريها مـن احلـضارات املاديـة اختالفـا بينـااحلضارة إالسالمية ٕانسانية ختتلف عن غريها مـن احلـضارات املاديـة اختالفـا بينـااحلضارة إالسالمية ٕانسانية ختتلف عن غريها مـن احلـضارات املاديـة اختالفـا بينـااحلضارة إالسالمية ٕانسانية ختتلف عن غريها مـن احلـضارات املاديـة اختالفـا بينـا
    وووويهيهيهيه حضارة قا حضارة قا حضارة قا حضارة قامئمئمئمئة بذاهتا تنة بذاهتا تنة بذاهتا تنة بذاهتا تنببببـع مـن العقيـدة إالسـالمية، ومـن نظـرة املـسمل للحيـاة،ـع مـن العقيـدة إالسـالمية، ومـن نظـرة املـسمل للحيـاة،ـع مـن العقيـدة إالسـالمية، ومـن نظـرة املـسمل للحيـاة،ـع مـن العقيـدة إالسـالمية، ومـن نظـرة املـسمل للحيـاة،

        . . . . وèمته فهيا، وما حيقق للنفس من مسو، وما يؤمن للمجمتع من رفاه وسعادةوèمته فهيا، وما حيقق للنفس من مسو، وما يؤمن للمجمتع من رفاه وسعادةوèمته فهيا، وما حيقق للنفس من مسو، وما يؤمن للمجمتع من رفاه وسعادةوèمته فهيا، وما حيقق للنفس من مسو، وما يؤمن للمجمتع من رفاه وسعادة

من هذا املنطلق فٕان احلضارة قد بلغت ٔاومن هذا املنطلق فٕان احلضارة قد بلغت ٔاومن هذا املنطلق فٕان احلضارة قد بلغت ٔاومن هذا املنطلق فٕان احلضارة قد بلغت ٔاوCCCCا عندما اسـتقر الناس، وساد أالمـن، ا عندما اسـتقر الناس، وساد أالمـن، ا عندما اسـتقر الناس، وساد أالمـن، ا عندما اسـتقر الناس، وساد أالمـن، 
منت حاجاهتم أالساسـية، وانطلقوا لتحقيق منت حاجاهتم أالساسـية، وانطلقوا لتحقيق منت حاجاهتم أالساسـية، وانطلقوا لتحقيق منت حاجاهتم أالساسـية، وانطلقوا لتحقيق  YY YYومع بيهنم العدل، وانترشت املساواة، واومع بيهنم العدل، وانترشت املساواة، واومع بيهنم العدل، وانترشت املساواة، واومع بيهنم العدل، وانترشت املساواة، وا
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صول عىل السعادة النفسـية وهذا مـا مت يف صول عىل السعادة النفسـية وهذا مـا مت يف صول عىل السعادة النفسـية وهذا مـا مت يف صول عىل السعادة النفسـية وهذا مـا مت يف ٔاهدافهم وèمهتم يف احلياة بلك رضا للحٔاهدافهم وèمهتم يف احلياة بلك رضا للحٔاهدافهم وèمهتم يف احلياة بلك رضا للحٔاهدافهم وèمهتم يف احلياة بلك رضا للح
صدر إالسالم فاكنت احلضارة العظصدر إالسالم فاكنت احلضارة العظصدر إالسالم فاكنت احلضارة العظصدر إالسالم فاكنت احلضارة العظميميميميـة ومـن مث ٔاخـذت تبـدو مظاهرهـا مـن هـذا ـة ومـن مث ٔاخـذت تبـدو مظاهرهـا مـن هـذا ـة ومـن مث ٔاخـذت تبـدو مظاهرهـا مـن هـذا ـة ومـن مث ٔاخـذت تبـدو مظاهرهـا مـن هـذا 

        . . . . املنطلق فاملنطلق فاملنطلق فاملنطلق فFFFF بعد بعد بعد بعد

البنـاء البنـاء البنـاء البنـاء : : : : العمل وأالخـالق وإالنتـاالعمل وأالخـالق وإالنتـاالعمل وأالخـالق وإالنتـاالعمل وأالخـالق وإالنتـاجججج، ومظـاهر كامليـة ، ومظـاهر كامليـة ، ومظـاهر كامليـة ، ومظـاهر كامليـة يهيهيهيه: : : : فهناك مظاهر ٔاساسـية فهناك مظاهر ٔاساسـية فهناك مظاهر ٔاساسـية فهناك مظاهر ٔاساسـية يهيهيهيه
        . . . . الزخرفة واملوسـيقى الفنالزخرفة واملوسـيقى الفنالزخرفة واملوسـيقى الفنالزخرفة واملوسـيقى الفن: : : : والعمران، وهناك مظاهر ترفهيية والعمران، وهناك مظاهر ترفهيية والعمران، وهناك مظاهر ترفهيية والعمران، وهناك مظاهر ترفهيية يهيهيهيه

 ٔ¤نـه  ٔ¤نـه  ٔ¤نـه  ٔ¤نـه ))))ٕاذا وصلت احلضارة ٕاىل املظاهر الرتفهيية بدٔا الرتف ٔاو بدٔات هناية احلضارةٕاذا وصلت احلضارة ٕاىل املظاهر الرتفهيية بدٔا الرتف ٔاو بدٔات هناية احلضارةٕاذا وصلت احلضارة ٕاىل املظاهر الرتفهيية بدٔا الرتف ٔاو بدٔات هناية احلضارةٕاذا وصلت احلضارة ٕاىل املظاهر الرتفهيية بدٔا الرتف ٔاو بدٔات هناية احلضارةو و و و 
        : : : : يقول صورة احلضارة اليت نراها تنقسم ٕاىل ثالثةيقول صورة احلضارة اليت نراها تنقسم ٕاىل ثالثةيقول صورة احلضارة اليت نراها تنقسم ٕاىل ثالثةيقول صورة احلضارة اليت نراها تنقسم ٕاىل ثالثة

        : : : : العمل وأالخالق، كام ذكرo البيتالعمل وأالخالق، كام ذكرo البيتالعمل وأالخالق، كام ذكرo البيتالعمل وأالخالق، كام ذكرo البيت: : : : مظاهر ٔاساسـية يف بناء احلضارةمظاهر ٔاساسـية يف بناء احلضارةمظاهر ٔاساسـية يف بناء احلضارةمظاهر ٔاساسـية يف بناء احلضارة: : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 
        ال حتـــــسال حتـــــسال حتـــــسال حتـــــسنبنبنبنب العـــــمل ينفـــــع وحـــــده العـــــمل ينفـــــع وحـــــده العـــــمل ينفـــــع وحـــــده العـــــمل ينفـــــع وحـــــده

        
        مـــــــا مل يتـــــــومـــــــا مل يتـــــــومـــــــا مل يتـــــــومـــــــا مل يتـــــــوجججج ربـــــــه  ربـــــــه  ربـــــــه  ربـــــــه خبخبخبخبـــــــالقـــــــالقـــــــالقـــــــالق        

        . . . . بناء ومعرانبناء ومعرانبناء ومعرانبناء ومعران: : : : هر كامليةهر كامليةهر كامليةهر كامليةمظامظامظامظا: : : : }نًيا}نًيا}نًيا}نًيا        

 لو وصـلت احلـضارة ٕاىل  لو وصـلت احلـضارة ٕاىل  لو وصـلت احلـضارة ٕاىل  لو وصـلت احلـضارة ٕاىل الزخرفة املوسـيقى الغناء الفن،الزخرفة املوسـيقى الغناء الفن،الزخرفة املوسـيقى الغناء الفن،الزخرفة املوسـيقى الغناء الفن،: : : : مظاهر ترف ترفهييةمظاهر ترف ترفهييةمظاهر ترف ترفهييةمظاهر ترف ترفهيية: : : : }لثًا}لثًا}لثًا}لثًا
املظاهر الرتفهيية فعندئذ تكون بدٔات هناية احلضارة، ٔالن ترفهيـي مشغول eلتوافه، املظاهر الرتفهيية فعندئذ تكون بدٔات هناية احلضارة، ٔالن ترفهيـي مشغول eلتوافه، املظاهر الرتفهيية فعندئذ تكون بدٔات هناية احلضارة، ٔالن ترفهيـي مشغول eلتوافه، املظاهر الرتفهيية فعندئذ تكون بدٔات هناية احلضارة، ٔالن ترفهيـي مشغول eلتوافه، 

ن ن ن ن نعمتانعمتانعمتانعمتا«««« ٔاو ٔانه ذم إالكثار مهنا،  ٔاو ٔانه ذم إالكثار مهنا،  ٔاو ٔانه ذم إالكثار مهنا،  ٔاو ٔانه ذم إالكثار مهنا، ----سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل----مشغول eٔالشـياء اليت حرèا هللا مشغول eٔالشـياء اليت حرèا هللا مشغول eٔالشـياء اليت حرèا هللا مشغول eٔالشـياء اليت حرèا هللا 
        . . . . عنده فراعنده فراعنده فراعنده فراغغغغ فيق فيق فيق فيقيضيضيضيض يف ٔاي  يف ٔاي  يف ٔاي  يف ٔاي يشيشيشيشءءءء» » » » مغبون فهيا كثري من الناس الصحة والفرامغبون فهيا كثري من الناس الصحة والفرامغبون فهيا كثري من الناس الصحة والفرامغبون فهيا كثري من الناس الصحة والفراغغغغ

ٕاذن هو عندما يصل ٕاىل هذه املرحº الرتفهييـة هـذه بدايـة إاذن هو عندما يصل ٕاىل هذه املرحº الرتفهييـة هـذه بدايـة إاذن هو عندما يصل ٕاىل هذه املرحº الرتفهييـة هـذه بدايـة إاذن هو عندما يصل ٕاىل هذه املرحº الرتفهييـة هـذه بدايـة اللللهنايـة، åm ملـا تـرى هنايـة، åm ملـا تـرى هنايـة، åm ملـا تـرى هنايـة، åm ملـا تـرى 
دو� هتــدو� هتــدو� هتــدو� هتــمتمتمتمت eملوســـيقى وأالغــاين وأالفــالم واملــ eملوســـيقى وأالغــاين وأالفــالم واملــ eملوســـيقى وأالغــاين وأالفــالم واملــ eملوســـيقى وأالغــاين وأالفــالم واملــرسرسرسرسحيات وهــذه أالشـــياء تعــرف ٕاىل حيات وهــذه أالشـــياء تعــرف ٕاىل حيات وهــذه أالشـــياء تعــرف ٕاىل حيات وهــذه أالشـــياء تعــرف ٕاىل 

 �هتهتهتهتمتمتمتمت eلعمل وeٔالخالق تربية الناس  eلعمل وeٔالخالق تربية الناس  eلعمل وeٔالخالق تربية الناس  eلعمل وeٔالخالق تربية الناس سقوط ال متيش عىل الطريق الصحيح لكن دو� سقوط ال متيش عىل الطريق الصحيح لكن دو� سقوط ال متيش عىل الطريق الصحيح لكن دو� سقوط ال متيش عىل الطريق الصحيح لكن دو
عىل اخللق وعـىل إالنتـاعىل اخللق وعـىل إالنتـاعىل اخللق وعـىل إالنتـاعىل اخللق وعـىل إالنتـاجججج وعـىل العمـل واملثـابرة، مث تنتقـل ٕاىل بيـان مظـاهر هـذا  وعـىل العمـل واملثـابرة، مث تنتقـل ٕاىل بيـان مظـاهر هـذا  وعـىل العمـل واملثـابرة، مث تنتقـل ٕاىل بيـان مظـاهر هـذا  وعـىل العمـل واملثـابرة، مث تنتقـل ٕاىل بيـان مظـاهر هـذا 
اليشء مثل معران وتشييد طرق ؤاشـياء مجيº تسـبق أالاليشء مثل معران وتشييد طرق ؤاشـياء مجيº تسـبق أالاليشء مثل معران وتشييد طرق ؤاشـياء مجيº تسـبق أالاليشء مثل معران وتشييد طرق ؤاشـياء مجيº تسـبق أالمممممممم ٕا ٕا ٕا ٕاللللهيا هذا هو املطلوب، هيا هذا هو املطلوب، هيا هذا هو املطلوب، هيا هذا هو املطلوب، 
وåm البÙ الفالنية فهيا حضارة، شوارع نظيفة oس يألكوا لقمة نظيفـة، فيـه ٔامـن وåm البÙ الفالنية فهيا حضارة، شوارع نظيفة oس يألكوا لقمة نظيفـة، فيـه ٔامـن وåm البÙ الفالنية فهيا حضارة، شوارع نظيفة oس يألكوا لقمة نظيفـة، فيـه ٔامـن وåm البÙ الفالنية فهيا حضارة، شوارع نظيفة oس يألكوا لقمة نظيفـة، فيـه ٔامـن 
فيه اسـتقرار فيه كذا فيه كذا، فيه اخرتاع، بÙ ليس فهيا عـاطلون لكـه يعمـل ٕاذن فيه اسـتقرار فيه كذا فيه كذا، فيه اخرتاع، بÙ ليس فهيا عـاطلون لكـه يعمـل ٕاذن فيه اسـتقرار فيه كذا فيه كذا، فيه اخرتاع، بÙ ليس فهيا عـاطلون لكـه يعمـل ٕاذن فيه اسـتقرار فيه كذا فيه كذا، فيه اخرتاع، بÙ ليس فهيا عـاطلون لكـه يعمـل ٕاذن 

 مـن العقيـدة،  مـن العقيـدة،  مـن العقيـدة،  مـن العقيـدة، oبـعoبـعoبـعoبـعفيه حضارة، لكـن هـذا أالمـر ال يـصل ٕاليـه النـاس ٕاال ٕاذا اكن فيه حضارة، لكـن هـذا أالمـر ال يـصل ٕاليـه النـاس ٕاال ٕاذا اكن فيه حضارة، لكـن هـذا أالمـر ال يـصل ٕاليـه النـاس ٕاال ٕاذا اكن فيه حضارة، لكـن هـذا أالمـر ال يـصل ٕاليـه النـاس ٕاال ٕاذا اكن 
العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة يهيهيهيه اليت تقول ٔان النـاس يتاكفلـون فـ اليت تقول ٔان النـاس يتاكفلـون فـ اليت تقول ٔان النـاس يتاكفلـون فـ اليت تقول ٔان النـاس يتاكفلـون فـFFFF بيـهنم، يعطـف الغـين عـىل الفقـري،  بيـهنم، يعطـف الغـين عـىل الفقـري،  بيـهنم، يعطـف الغـين عـىل الفقـري،  بيـهنم، يعطـف الغـين عـىل الفقـري، 

مطلوب منه ٔان يبذل وسعه وال يسأل الناس، مطلوب منه ٔان يبذل وسعه وال يسأل الناس، مطلوب منه ٔان يبذل وسعه وال يسأل الناس، مطلوب منه ٔان يبذل وسعه وال يسأل الناس، ويساعد الغين احملتاويساعد الغين احملتاويساعد الغين احملتاويساعد الغين احملتاجججج، والفقري ٔايًضا ، والفقري ٔايًضا ، والفقري ٔايًضا ، والفقري ٔايًضا 
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افــاً افــاً افــاً افــاً ﴿﴿﴿﴿ ََ للللْْْْحححَحَ
�� ��
ََ ا ا ا ا ــاســاســاســاَسَ �� ََ الن الن الن الن�� لُونلُونلُونلُوَنَ �� اااا�� ْْ ََ ي ي ي يـََََـســســســْسْ وٕامنــا يعمــل ويكــد ويتعــب عندئــذ وٕامنــا يعمــل ويكــد ويتعــب عندئــذ وٕامنــا يعمــل ويكــد ويتعــب عندئــذ وٕامنــا يعمــل ويكــد ويتعــب عندئــذ ]]]]    ٢٢٢٢٧٧٧٧٣٣٣٣: : : : البقــرةالبقــرةالبقــرةالبقــرة[[[[    ﴾﴾﴾﴾    الالالَالَ

        . . . . يسـتطيع هذه أالمة ٔان تهنضيسـتطيع هذه أالمة ٔان تهنضيسـتطيع هذه أالمة ٔان تهنضيسـتطيع هذه أالمة ٔان تهنض

        ....زيرة العرب قزيرة العرب قزيرة العرب قزيرة العرب قببببل إالسالمل إالسالمل إالسالمل إالسالماجلاجلاجلاجل

عاعاعاعاشششش إالنسان يف ٔاكرث جزيرة العرب ق إالنسان يف ٔاكرث جزيرة العرب ق إالنسان يف ٔاكرث جزيرة العرب ق إالنسان يف ٔاكرث جزيرة العرب قببببل إالسالم متنقال ال يـأمن عـىل نفـسه وال ل إالسالم متنقال ال يـأمن عـىل نفـسه وال ل إالسالم متنقال ال يـأمن عـىل نفـسه وال ل إالسالم متنقال ال يـأمن عـىل نفـسه وال ((((
        . . . . لكرثة الغارات اليت حتدثلكرثة الغارات اليت حتدثلكرثة الغارات اليت حتدثلكرثة الغارات اليت حتدثعىل عرضه عىل عرضه عىل عرضه عىل عرضه 

        ....أالمويأالمويأالمويأالمويتتابع الفتوحات يف العرص تتابع الفتوحات يف العرص تتابع الفتوحات يف العرص تتابع الفتوحات يف العرص 

موي تتابعت الفتوحات، وبقيت ٔاهداف املسلمني تتأمن eجلهاد، وٕان موي تتابعت الفتوحات، وبقيت ٔاهداف املسلمني تتأمن eجلهاد، وٕان موي تتابعت الفتوحات، وبقيت ٔاهداف املسلمني تتأمن eجلهاد، وٕان موي تتابعت الفتوحات، وبقيت ٔاهداف املسلمني تتأمن eجلهاد، وٕان  YY YYيف العرص االيف العرص االيف العرص االيف العرص اال
        . . . . ضعفت ٔاسس احلضارة قليًال، حيث ظهرت بوادر العصبية اجلاهليةضعفت ٔاسس احلضارة قليًال، حيث ظهرت بوادر العصبية اجلاهليةضعفت ٔاسس احلضارة قليًال، حيث ظهرت بوادر العصبية اجلاهليةضعفت ٔاسس احلضارة قليًال، حيث ظهرت بوادر العصبية اجلاهلية

    ����    وميكن ٔان نقول ٕان ٔاسس احلضارة ؤاصولها قد بلغت ٔاووميكن ٔان نقول ٕان ٔاسس احلضارة ؤاصولها قد بلغت ٔاووميكن ٔان نقول ٕان ٔاسس احلضارة ؤاصولها قد بلغت ٔاووميكن ٔان نقول ٕان ٔاسس احلضارة ؤاصولها قد بلغت ٔاوCCCCا يف عهد رسول هللاا يف عهد رسول هللاا يف عهد رسول هللاا يف عهد رسول هللا

، بدٔات آ}رها تظهر بعد الفتوحات ٕاال ٔان الرتف قد ٔاعطـى ، بدٔات آ}رها تظهر بعد الفتوحات ٕاال ٔان الرتف قد ٔاعطـى ، بدٔات آ}رها تظهر بعد الفتوحات ٕاال ٔان الرتف قد ٔاعطـى ، بدٔات آ}رها تظهر بعد الفتوحات ٕاال ٔان الرتف قد ٔاعطـى ����وخلفائه الراشدين وخلفائه الراشدين وخلفائه الراشدين وخلفائه الراشدين 
        ....آ}ر ترفهيية فهتدمت احلضارة منذ وضوح مظاهرها ٕاذ زالت ٔاسسهاآ}ر ترفهيية فهتدمت احلضارة منذ وضوح مظاهرها ٕاذ زالت ٔاسسهاآ}ر ترفهيية فهتدمت احلضارة منذ وضوح مظاهرها ٕاذ زالت ٔاسسهاآ}ر ترفهيية فهتدمت احلضارة منذ وضوح مظاهرها ٕاذ زالت ٔاسسها

        . . . .  هذا اخلالصة هذا اخلالصة هذا اخلالصة هذا اخلالصة))))وهكذا فالتارخي العبايس وقع حتت تأثري الشـيعةوهكذا فالتارخي العبايس وقع حتت تأثري الشـيعةوهكذا فالتارخي العبايس وقع حتت تأثري الشـيعةوهكذا فالتارخي العبايس وقع حتت تأثري الشـيعة

اء وغـريوا وجـه اء وغـريوا وجـه اء وغـريوا وجـه اء وغـريوا وجـه العبايس وقع حتت تأثري الشـيعة اmيـن شـوهوا �رخي اخللفـالعبايس وقع حتت تأثري الشـيعة اmيـن شـوهوا �رخي اخللفـالعبايس وقع حتت تأثري الشـيعة اmيـن شـوهوا �رخي اخللفـالعبايس وقع حتت تأثري الشـيعة اmيـن شـوهوا �رخي اخللفـ    التارخيالتارخيالتارخيالتارخي((((
العهد، ويف االعهد، ويف االعهد، ويف االعهد، ويف اللللهناية سقطت بغداد بعد خيانة الوزير الشـيعي مؤيد ا�ين بن العلقمي هناية سقطت بغداد بعد خيانة الوزير الشـيعي مؤيد ا�ين بن العلقمي هناية سقطت بغداد بعد خيانة الوزير الشـيعي مؤيد ا�ين بن العلقمي هناية سقطت بغداد بعد خيانة الوزير الشـيعي مؤيد ا�ين بن العلقمي 

وحتت تأثري العصبية وحتت تأثري العصبية وحتت تأثري العصبية وحتت تأثري العصبية . . . . اmي ظاهر املغول ؤاطمعهم eلسري ٕاىل بغداد مث سلمهم ٕاÊهااmي ظاهر املغول ؤاطمعهم eلسري ٕاىل بغداد مث سلمهم ٕاÊهااmي ظاهر املغول ؤاطمعهم eلسري ٕاىل بغداد مث سلمهم ٕاÊهااmي ظاهر املغول ؤاطمعهم eلسري ٕاىل بغداد مث سلمهم ٕاÊها
الــيت جــزٔات ا�و�، وقطعــت ٔاوصــالها، وحتــت تــأثري احلــمك العــسكري اmي ٔاذل الــيت جــزٔات ا�و�، وقطعــت ٔاوصــالها، وحتــت تــأثري احلــمك العــسكري اmي ٔاذل الــيت جــزٔات ا�و�، وقطعــت ٔاوصــالها، وحتــت تــأثري احلــمك العــسكري اmي ٔاذل الــيت جــزٔات ا�و�، وقطعــت ٔاوصــالها، وحتــت تــأثري احلــمك العــسكري اmي ٔاذل 

        . . . .  سواء، مث هناك الرتف اmي رصف الناس عن غاÊهتم سواء، مث هناك الرتف اmي رصف الناس عن غاÊهتم سواء، مث هناك الرتف اmي رصف الناس عن غاÊهتم سواء، مث هناك الرتف اmي رصف الناس عن غاÊهتماخللفاء والرعية عىل حداخللفاء والرعية عىل حداخللفاء والرعية عىل حداخللفاء والرعية عىل حد

فالــشـيعة والقوميــة واحلــمك العــسكري والــرتف مــصيبة ا�و� العباســـية eٔالمــس، فالــشـيعة والقوميــة واحلــمك العــسكري والــرتف مــصيبة ا�و� العباســـية eٔالمــس، فالــشـيعة والقوميــة واحلــمك العــسكري والــرتف مــصيبة ا�و� العباســـية eٔالمــس، فالــشـيعة والقوميــة واحلــمك العــسكري والــرتف مــصيبة ا�و� العباســـية eٔالمــس، 
هذه عوامل سقوط ا�و�، شـيعة، اmين حنن قلنـا ٕاهنـم يبطنـون هذه عوامل سقوط ا�و�، شـيعة، اmين حنن قلنـا ٕاهنـم يبطنـون هذه عوامل سقوط ا�و�، شـيعة، اmين حنن قلنـا ٕاهنـم يبطنـون هذه عوامل سقوط ا�و�، شـيعة، اmين حنن قلنـا ٕاهنـم يبطنـون ) ) ) ) ومصيبتنا اليومومصيبتنا اليومومصيبتنا اليومومصيبتنا اليوم

ر التـارخي ر التـارخي ر التـارخي ر التـارخي عدم ٕاميان عدم ٕاميان عدم ٕاميان عدم ٕاميان هبهبهبهبذا ا�ين، فيأتوا مبظاهر ٕاننا مسلمون، ولكن تظهر عـىل مـداذا ا�ين، فيأتوا مبظاهر ٕاننا مسلمون، ولكن تظهر عـىل مـداذا ا�ين، فيأتوا مبظاهر ٕاننا مسلمون، ولكن تظهر عـىل مـداذا ا�ين، فيأتوا مبظاهر ٕاننا مسلمون، ولكن تظهر عـىل مـدا
        . . . . وعىل مدار املواقف ٔاهنم يريدون ٔان يسـيطرون عىل بالد املسلمنيوعىل مدار املواقف ٔاهنم يريدون ٔان يسـيطرون عىل بالد املسلمنيوعىل مدار املواقف ٔاهنم يريدون ٔان يسـيطرون عىل بالد املسلمنيوعىل مدار املواقف ٔاهنم يريدون ٔان يسـيطرون عىل بالد املسلمني

القومية اليت القومية اليت القومية اليت القومية اليت يهيهيهيه مسأ� العصبية، وٕان الناس ليـست يـد واحـدة، النـاس هـذا تبـع  مسأ� العصبية، وٕان الناس ليـست يـد واحـدة، النـاس هـذا تبـع  مسأ� العصبية، وٕان الناس ليـست يـد واحـدة، النـاس هـذا تبـع  مسأ� العصبية، وٕان الناس ليـست يـد واحـدة، النـاس هـذا تبـع 
فالن وهذا تبع فالن، طاملا فيـه انـشقاقات داخـل ا�و�، البـد ؤان تـسقط هـذه فالن وهذا تبع فالن، طاملا فيـه انـشقاقات داخـل ا�و�، البـد ؤان تـسقط هـذه فالن وهذا تبع فالن، طاملا فيـه انـشقاقات داخـل ا�و�، البـد ؤان تـسقط هـذه فالن وهذا تبع فالن، طاملا فيـه انـشقاقات داخـل ا�و�، البـد ؤان تـسقط هـذه 
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اعاعاعاعْْْْ    ا�و�، البد ٔان يعتصم الناس حببل هللا، ﴿ا�و�، البد ٔان يعتصم الناس حببل هللا، ﴿ا�و�، البد ٔان يعتصم الناس حببل هللا، ﴿ا�و�، البد ٔان يعتصم الناس حببل هللا، ﴿ ََ قُـواقُـواقُـواقُـوا و و و َوَ �� رررر�� ََ ََ ت ت ت تََََففففََ الالالَالَ ََ يعـًا َوَ يعـًا وِ يعـًا وِ يعـًا وِ ِ ََ ِ مجِ مجِ مجِ َمجَ ِل اِل اِل اِل ا�������� ْْ بببْبْ ََ ِصُموا ِحبِصُموا ِحبِصُموا ِحبِصُموا ِحبََ ََ     تتتتََ
        ]]]]. . . . ١١١١٠٠٠٠٣٣٣٣: : : : آل معرانآل معرانآل معرانآل معران[[[[﴾﴾﴾﴾    

احلمك العسكري ٔان يأيت رجل قوي شديد ليس من ٔابناء جÙتنا كام اكنـوا يف حـال احلمك العسكري ٔان يأيت رجل قوي شديد ليس من ٔابناء جÙتنا كام اكنـوا يف حـال احلمك العسكري ٔان يأيت رجل قوي شديد ليس من ٔابناء جÙتنا كام اكنـوا يف حـال احلمك العسكري ٔان يأيت رجل قوي شديد ليس من ٔابناء جÙتنا كام اكنـوا يف حـال 
ا�و� العباسـية ٔاتوا جبنود من الرببر وأالتراك، مل يكونوا عرب وترقوا يف املناصـب ا�و� العباسـية ٔاتوا جبنود من الرببر وأالتراك، مل يكونوا عرب وترقوا يف املناصـب ا�و� العباسـية ٔاتوا جبنود من الرببر وأالتراك، مل يكونوا عرب وترقوا يف املناصـب ا�و� العباسـية ٔاتوا جبنود من الرببر وأالتراك، مل يكونوا عرب وترقوا يف املناصـب 

        . . . . وسـيطروا عىل مقدرات ا�و� وهكذاوسـيطروا عىل مقدرات ا�و� وهكذاوسـيطروا عىل مقدرات ا�و� وهكذاوسـيطروا عىل مقدرات ا�و� وهكذا

رة، ومشغو� eملسلسالت رة، ومشغو� eملسلسالت رة، ومشغو� eملسلسالت رة، ومشغو� eملسلسالت و و و و والرتف اmي هو الغىن الشديد، والناس مشغو� eلكوالرتف اmي هو الغىن الشديد، والناس مشغو� eلكوالرتف اmي هو الغىن الشديد، والناس مشغو� eلكوالرتف اmي هو الغىن الشديد، والناس مشغو� eلك
وأالفالم وينفقوا ٔاموال هذه عوامل سقوط ا�و� العباسـية ووأالفالم وينفقوا ٔاموال هذه عوامل سقوط ا�و� العباسـية ووأالفالم وينفقوا ٔاموال هذه عوامل سقوط ا�و� العباسـية ووأالفالم وينفقوا ٔاموال هذه عوامل سقوط ا�و� العباسـية ويهيهيهيه عوامل سقوط ٔاي  عوامل سقوط ٔاي  عوامل سقوط ٔاي  عوامل سقوط ٔاي 

        . . . . دو� يف ٔاي عرصدو� يف ٔاي عرصدو� يف ٔاي عرصدو� يف ٔاي عرص

ٍٍ    ﴿﴿﴿﴿    : : : : ����قال هللا قال هللا قال هللا قال هللا  تتتٍتٍ ََ اكاكاكَاكَ ََ م بََََـرـرـرـَرَ م بِ م بِ م بِ ِ ْْ ـا عـا عـا عـا عََََللللََََـهيـهيـهيـْهيْ ََ ننننََ ْْ حححْحْ ََ تتتتََ ََ ا لا لا لا لََََففففََ ْْ وووْوْ ََ ��ققققََ �� اتاتاتات ََ نُوا ونُوا ونُوا ونُوا َوَ ََ ى آمى آمى آمى آَمَ ََ ََ الُقر الُقر الُقر الُقَرَ لللَلَ ْْ هههْهْ �� �� ا ا ا ا�� نننن�� �� ْْ ا ا ا ا�� للللََََوووْوْ ََ اِء اِء اِء اِء وووَوَ ََ مممَمَ �� ََ الـس الـس الـس الـس�� ـَنَ ـنِ ـنِ ـنِ ِّّ  م م م ّمّ
ا ا ا ا  ََ ُمه ِبمُمه ِبمُمه ِبمُمه ِبَمَ ََ َoَooo ْْ ذذذْذْ ََ خخخَخَ �� بُوا فبُوا فبُوا فبُوا فََََاااا�� �� ذذذذ�� ََ للللََََِكن كِكن كِكن كِكن كََ ََ ِض وِ وِ وِ َوَ ضْ ضْ رررْرضْ �� االاالاالاال�� ََ ُبونََََ        وووَوَ ُبونـسـِ ُبونـسـِ ُبونـسـِ ـسـِ ْْ نُوا ينُوا ينُوا ينُوا يََََكككْكْ ََ  فـٕاذا ٔارادت  فـٕاذا ٔارادت  فـٕاذا ٔارادت  فـٕاذا ٔارادت     ]]]]٩٦٩٦٩٦٩٦: : : : أالعـرافأالعـرافأالعـرافأالعـراف    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    اكاكاكَاكَ

 ؤان جتعل  ؤان جتعل  ؤان جتعل  ؤان جتعل ����ا�و� ٔان تسـمتر ٔان تسـتقر البد ؤان تعود ٕاىل كتاب را�و� ٔان تسـمتر ٔان تسـتقر البد ؤان تعود ٕاىل كتاب را�و� ٔان تسـمتر ٔان تسـتقر البد ؤان تعود ٕاىل كتاب را�و� ٔان تسـمتر ٔان تسـتقر البد ؤان تعود ٕاىل كتاب رهبهبهبهبا وسـنة نا وسـنة نا وسـنة نا وسـنة نببببهيا هيا هيا هيا 
ؤان تنؤان تنؤان تنؤان تنببببـذ ـذ ـذ ـذ املسلمني عىل لكمـة سـواء، حتـاول ٔان جتمـع بـني النـاس ٔان تناملسلمني عىل لكمـة سـواء، حتـاول ٔان جتمـع بـني النـاس ٔان تناملسلمني عىل لكمـة سـواء، حتـاول ٔان جتمـع بـني النـاس ٔان تناملسلمني عىل لكمـة سـواء، حتـاول ٔان جتمـع بـني النـاس ٔان تنببببـذ الفرقـة ـذ الفرقـة ـذ الفرقـة ـذ الفرقـة 

العـصبية ؤان يعـيش النـاس يف ظـل إالسـالم، مفـا سـعد النـاس ٔابـًدا ٕاال يف ظـل العـصبية ؤان يعـيش النـاس يف ظـل إالسـالم، مفـا سـعد النـاس ٔابـًدا ٕاال يف ظـل العـصبية ؤان يعـيش النـاس يف ظـل إالسـالم، مفـا سـعد النـاس ٔابـًدا ٕاال يف ظـل العـصبية ؤان يعـيش النـاس يف ظـل إالسـالم، مفـا سـعد النـاس ٔابـًدا ٕاال يف ظـل 
إالسالم، ٔالن لك مهنج خيالف إالسالم يظن ٔانـه حيقـق الـسعادة يف جانـب معـني إالسالم، ٔالن لك مهنج خيالف إالسالم يظن ٔانـه حيقـق الـسعادة يف جانـب معـني إالسالم، ٔالن لك مهنج خيالف إالسالم يظن ٔانـه حيقـق الـسعادة يف جانـب معـني إالسالم، ٔالن لك مهنج خيالف إالسالم يظن ٔانـه حيقـق الـسعادة يف جانـب معـني 

ْْ    ﴿﴿﴿﴿: : : :  قال يف كتابه قال يف كتابه قال يف كتابه قال يف كتابه����واحد، لكنه يغفل جوانب ٔاخرى، ٔالن هللا واحد، لكنه يغفل جوانب ٔاخرى، ٔالن هللا واحد، لكنه يغفل جوانب ٔاخرى، ٔالن هللا واحد، لكنه يغفل جوانب ٔاخرى، ٔالن هللا  ـُت لـُت لـُت لـُت لََََـُمكـُمكـُمكـُمكْْ ْْ ََ ا ا ا ا�ْمكَ�ْمكَ�ْمكَ�ْمكَللللْْ مممَمَ ْْ وووْوْ ََ اليالياليالَيَ
ُت عُت عُت عُت عََََللللََََييييْْْْ     ْْ مممْمْ ََ مممَمَ ْْ تتتتْْ �� اااا�� ََ ْْ و و و َوَ مكُمكُمكُُمكْْ ََ ََ ِدينـاً  ِدينـاً  ِدينـاً  ِدينـاً ِدينِدينِدينِدينََ ـالمـالمـالمـالَمَ ْْ سسسْسْ �� ��

ِضيُت لِضيُت لِضيُت لِضيُت لََََُمكُ االُمكُ االُمكُ االُمكُ اال ََ رررَرَ ََ ِيت وِيت وِيت وِيت َوَ ََ مممَمَ ْْ ْْ ِنع ِنع ِنع ِنْعْ ، هـذه ، هـذه ، هـذه ، هـذه يهيهيهيه    ]]]]٣٣٣٣: : : : املائـدةاملائـدةاملائـدةاملائـدة[[[[    ﴾﴾﴾﴾    مكُمكُمكُُمكْْ
الـشـيعة الـشـيعة الـشـيعة الـشـيعة : : : : لهـا، قلنـا ٕاهنـا تمتثـل يف ٔاربعـة ٔاشــياءلهـا، قلنـا ٕاهنـا تمتثـل يف ٔاربعـة ٔاشــياءلهـا، قلنـا ٕاهنـا تمتثـل يف ٔاربعـة ٔاشــياءلهـا، قلنـا ٕاهنـا تمتثـل يف ٔاربعـة ٔاشــياءاااااملقدمة عـن ا�و� العباســية ؤاحو املقدمة عـن ا�و� العباســية ؤاحو املقدمة عـن ا�و� العباســية ؤاحو املقدمة عـن ا�و� العباســية ؤاحو 

 �ــسـية يف ســقوط ا�و ــل الرئي ــرتف، هــذه العوام ــة واحلــمك العــسكرية وال ــسـية يف ســقوط ا�و� والقومي ــل الرئي ــرتف، هــذه العوام ــة واحلــمك العــسكرية وال ــسـية يف ســقوط ا�و� والقومي ــل الرئي ــرتف، هــذه العوام ــة واحلــمك العــسكرية وال ــسـية يف ســقوط ا�و� والقومي ــل الرئي ــرتف، هــذه العوام ــة واحلــمك العــسكرية وال والقومي
        ....العباسـية، العباسـية، العباسـية، العباسـية، 

املــرة القادمــة نبــدٔا نــدرس ا�عــوة العباســـية ٔاو ا�و� املــرة القادمــة نبــدٔا نــدرس ا�عــوة العباســـية ٔاو ا�و� املــرة القادمــة نبــدٔا نــدرس ا�عــوة العباســـية ٔاو ا�و� املــرة القادمــة نبــدٔا نــدرس ا�عــوة العباســـية ٔاو ا�و�  يف  يف  يف  يف ----ٕان شــاء هللا تعــاىلٕان شــاء هللا تعــاىلٕان شــاء هللا تعــاىلٕان شــاء هللا تعــاىل----مث مث مث مث 
هـ عىل يـد عبـد هللا الـسفاح هـ عىل يـد عبـد هللا الـسفاح هـ عىل يـد عبـد هللا الـسفاح هـ عىل يـد عبـد هللا الـسفاح ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢العباسـية eلتفصيل من ٔاول ما نشأت يف سـنة العباسـية eلتفصيل من ٔاول ما نشأت يف سـنة العباسـية eلتفصيل من ٔاول ما نشأت يف سـنة العباسـية eلتفصيل من ٔاول ما نشأت يف سـنة 

 حـرب أالمـة وتـرجامن  حـرب أالمـة وتـرجامن  حـرب أالمـة وتـرجامن  حـرب أالمـة وتـرجامن ����وامسه عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عبـاس وامسه عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عبـاس وامسه عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عبـاس وامسه عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عبـاس 
موية موية موية موية القرآن، هو جد هذا الرجل اmي ٔاسس ا�و� العباسـية بعد سقوط ا�و� االٔ القرآن، هو جد هذا الرجل اmي ٔاسس ا�و� العباسـية بعد سقوط ا�و� االٔ القرآن، هو جد هذا الرجل اmي ٔاسس ا�و� العباسـية بعد سقوط ا�و� االٔ القرآن، هو جد هذا الرجل اmي ٔاسس ا�و� العباسـية بعد سقوط ا�و� االٔ 
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----١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢هـ واسـمترت هذه ا�و� مخسة قرون ؤاربعة وعرشين سـنة من هـ واسـمترت هذه ا�و� مخسة قرون ؤاربعة وعرشين سـنة من هـ واسـمترت هذه ا�و� مخسة قرون ؤاربعة وعرشين سـنة من هـ واسـمترت هذه ا�و� مخسة قرون ؤاربعة وعرشين سـنة من ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢سـنة سـنة سـنة سـنة 
هـــ، هــذه هـــ، هــذه هـــ، هــذه هـــ، هــذه يهيهيهيه ا�و� العباســـية، يقــسمها العلــامء ٕاىل العــرص العبــايس أالول،  ا�و� العباســـية، يقــسمها العلــامء ٕاىل العــرص العبــايس أالول،  ا�و� العباســـية، يقــسمها العلــامء ٕاىل العــرص العبــايس أالول،  ا�و� العباســـية، يقــسمها العلــامء ٕاىل العــرص العبــايس أالول، ٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦

ٕان ٕان ٕان ٕان ----والعرص العبايس الثـاين، ٔاو ا�و� العباســية أالوىل وا�و� العباســية الثانيـة، والعرص العبايس الثـاين، ٔاو ا�و� العباســية أالوىل وا�و� العباســية الثانيـة، والعرص العبايس الثـاين، ٔاو ا�و� العباســية أالوىل وا�و� العباســية الثانيـة، والعرص العبايس الثـاين، ٔاو ا�و� العباســية أالوىل وا�و� العباســية الثانيـة، 
ة يف رشح ا�و� العباســية، ٔاقـول قـوة يف رشح ا�و� العباســية، ٔاقـول قـوة يف رشح ا�و� العباســية، ٔاقـول قـوة يف رشح ا�و� العباســية، ٔاقـول قـويليليليل هـذا  هـذا  هـذا  هـذا  نبدٔا يف املـرة القادمـ نبدٔا يف املـرة القادمـ نبدٔا يف املـرة القادمـ نبدٔا يف املـرة القادمـ----شاء هللا تعاىلشاء هللا تعاىلشاء هللا تعاىلشاء هللا تعاىل

        ؤاسـتغفر هللا ؤاسـتغفر هللا ؤاسـتغفر هللا ؤاسـتغفر هللا يليليليل ولمك ولمك ولمك ولمك

        .... انهتـى ا�رس الثالث  انهتـى ا�رس الثالث  انهتـى ا�رس الثالث  انهتـى ا�رس الثالث 
    


